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HIPPE VOGEL

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

Wij zagen hem en waren op slag verliefd. De Jingoo van Daqi 
Concept is een hippe design vogel in een kooitje van metaal en 

notenhout. Tegelijk is het een lamp (waarvan je de lichtsterkte zelf 
kunt regelen) én een draadloze bluetooth box, met ingebouwde 

kwaliteitsspeakers die een verrassend goed stereogeluid geven. 
Bijkomende voordelen: je hoeft hem niet te voeren, zijn kooi blijft 

schoon en het is een fl uitje van een cent om hem gezond te hou-
den. Leg hem gewoon aan de oplader en hij speelt 15 uur lang 

jouw muziek. Herken jezelf - en je toekomstige favoriete huisdier 
- bij MEIJSWONEN.
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l :  in fo@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

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

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 Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Linda Groothuijse
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

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

  Like ons op Facebook.com/tilburgbruist

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

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
Tilburg 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. Fo
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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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

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!Inhoud
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8 VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers 
volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij 
bruisende ondernemers als Vooruitzenden en Boot013, die ook deze 
maand vol enthousiasme voor je klaarstaan. En wij? Ook wij gaan deze 
zomer gewoon door om je elke maand weer van een nieuw magazine 
te kunnen voorzien. Waar jij dan weer van kunt genieten in het 
zonnetje of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Lea en Marcel Bossers

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

12
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STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 

8



11



 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream 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

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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Ringbaan-Noord 54, Tilburg  |  013-7852685  |  contact@vooruitzenden.nl  |  www.vooruitzenden.nl

Carlos Willems

De Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) is 
eind vorige maand 

door de Eerste Kamer 
aangenomen. Dat 

heeft gevolgen voor 
iedereen die werkt of 

wil werken in ons land. 
De coalitie had bij haar 

aantreden gezegd dat 
het de Nederlandse 

arbeidsmarkt rigoureus 
wilde aanpakken en 

houdt wat dat betreft 
woord.

Vooruitzenden

D66 gaf ook in de campagne voor de verkiezingen aan dat het wat betreft de banen 
in ons land ‘vast te vast’ vond en ‘flex te flex’. Van buiten het kabinet klinken critici 
minder gelukkig over de invoering van de WAB. De wet is er echter door en we zullen 
het ermee moeten doen.

Met de nieuwe wet wordt onder andere het ontslagrecht versoepeld. Dat moet een vast 
contract toegankelijker maken. Naast minder noodzakelijke ontslagredenen komt er ook 
een lagere ontslagvergoeding. Daarnaast wordt de periode waarin werkgevers tijdelijke 
contracten mogen geven verlengd van twee naar drie jaar.

Aan de andere kant wordt de werkloosheidspremie hoger voor werknemers met 
een tijdelijk contract en goedkoper voor vaste contracten. Administratief heeft de 
nieuwe wet ook grote gevolgen voor, met name, de wereld van uitzendorganisaties en 
intermediairs. Vooruitzenden is er uiteraard al volop mee bezig. Zij weten van alle ins 
en outs en als de wet over een half jaar in werking treedt, zit Vooruitzenden dan ook 
klaar om veel vragen deskundig te beantwoorden. Maar uiteraard kan je altijd al terecht 
met al je vragen over je toekomst op de arbeidsmarkt bij Vooruitzenden.

D66 gaf ook in de campagne voor de verkiezingen aan dat het wat betreft de banen 

Bel de  
Joblijn en  

ga Vooruit! 
013-7852685

…en op tijd klaar voor nieuwe wetgeving
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DITJES/DATJES

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

Ook pas die perfecte hunk of die 
ontzettende spetter ontmoet. 

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

tijdens een gezellig potje pool. 
Hierin denken wij iedere woensdag 

met jullie mee. 

Iedere woensdag is het 
Ladies Night bij Saints! 

Dames poolen helemaal gratis. 
Bij gemengde gezelschappen krijg je 

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

Als de woensdag niet uitkomt, staan 
wij uiteraard 6 avonden per week 

klaar voor jullie.

poolcafé van Tilburg
Ladies Night bij het

1716



Wil jij graag doelgericht afvallen en
helemaal in shape genieten van jouw zomer? 

Kom dan naar bbb health boutique voor onze Shape Boost! Deze boost 
staat in het teken van afvallen en strakker worden! Het biedt je alle tools 
om kilo’s en centimeters te verliezen, voor een mooi, gezond en strak lijf!  

Schrijf je nu in en ontvang 50 euro korting bij een abonnement 
van 6, 12 of 24 maanden. Deze actie loopt tot september 2019

met kortingscode: shapeboost2019

Plan je gratis proefl es online in!

Shape Boost!

Je ontvangt:

 een persoonlijk plan met bijbehorend shape-dagboek 

 een wekelijks weeg- en meetmoment om je te   
 motiveren en jouw resultaten vast te leggen 

 minimaal 3 effectieve sportsessies per week in 
 de hot cabin, zaal of outdoor, onder begeleiding van  
 een professionele coach 

 onbeperkt food- & lifestylecoaching om jouw   
 voedingsgewoontes en leefstijl te optimaliseren.

 na elk sportmoment een ozonbehandeling voor
 een mooie, strakke en glanzende huid

bbb heeft boutiques in 
Amsterdam (Jordaan & 

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

‘t Gooi, Den Bosch en 
Rotterdam

bbb health boutique 
Tilburg

Kempenaarplaats 16
5017DX Tilburg

088 644 00 13
info@bbbhealthboutique.nl

www.bbbhealthboutique.nl

bbb health boutique 
is een holistische 

sportschool voor iedere 
vrouw. 

bbb health boutique 
helpt jou bij een 

duurzame leefstijl 
verandering op het 

gebied van body, food 
en mind.

30 minute workout

bbb voor iedere vrouw

bbb mama

shape boost

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

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

Voor de airconditioning hebben we vaak met particulieren te maken. 
Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij 
ons terecht voor koel-/vriescellen, vitrines, drankenkoeling en 
andere koeltechnische apparaten. We verkopen nieuwe apparatuur, 
maar we verrichten ook onderhoud en reparaties. We leveren bovendien 
alle onderdelen; veel hebben we op voorraad en anders kunnen we het 
gewoon bestellen, binnen 1 tot 2 dagen hebben we het binnen.

Voor de juiste temperatuur
ga je naar Koelservice Biggelaar

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

info@koelservicebiggelaar.nl    |  www.koelservicebiggelaar.nl

 - warmtepompen - koeltechniek - warmtepompen - koeltechniek

Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij Bedrijven als bakkers, slagers, visboer, horeca, retail e.d. kunnen bij 

Wacht niet 
langer en bel voor 

meer info

06-52461455

Een betere beveiliging voor minder geld!

Door jarenlange ervaring in dit vakgebied kan ik mijn klanten perfect adviseren over een installatie 
op maat. Vaak worden we ingeschakeld om bestaande beveiligingsplannen en -maatregelen tegen 
het licht te houden en te checken of deze goed en doelmatig zijn. Dikwijls blijkt het dan mogelijk 
om met relatief simpele aanpassingen en beperkte investeringen de doelmatigheid van de 
beveiliging te verhogen en de 
exploitatiekosten in de hand te houden. 
Oftewel: just to be safe...

De focus ligt bij Mijland Security op een viertal disciplines: inbraak-
beveiliging, toegangscontrole, brandbeveiliging en camerabeveiliging. 

013-7200915  |  info@mijland-security.nl  |  www.mijland-security.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!

Alles gechecked?

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

20%
korting

op je 
zonbescherming

naar keuze.

Bij aankoop 
van een 

aftersun 
gezicht of 
lichaam

BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  | 

Jouw zomer Beauty Checklist:
 Manicure inclusief gelakte nagels
 Pedicure inclusief gelakte nagels
 Harsen benen / oksels / bikinilijn
 Epileren
 Beautybehandeling met 
 voorbereiding op de zon
 Verven wimpers / wenkbrauwen
 Waterproof make-up
 Verantwoord zonneproduct
 Bodyscrub / cellulite-behandeling

Kijk op  voor meer info op
www.artinails-beauty.nl

20%
korting

op je
korting

op je
korting

Bij aankoop 
van een

aftersun
gezicht of 
lichaam

Jouw zomer Beauty Checklist:
Manicure inclusief gelakte nagels
Pedicure inclusief gelakte nagels
Harsen benen / oksels / bikinilijn

Verven wimpers / wenkbrauwen

Verantwoord zonneproduct
Bodyscrub / cellulite-behandeling

Kijk op  voor meer info op

Zeker de zonnebrand niet vergeten!
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BINNEN/BUITEN

D In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN HENDRIK GROEN
EEN KLEINE VERRASSING Hendrik en 
Evert, trouwe vrienden in voor- en tegen-
spoed, bezoeken elkaar elke vrijdagavond 
voor een potje schaak en een borrel. 
Onderwijl nemen ze het leven door. Maar 
op een dag wordt de rust ruw verstoord als 
Evert bij Hendrik aankomt met een 
onverwachte kleine gast. In een vlaag van 
verstands verbijstering is hij aan de wandel 
gegaan met een éven onbeheerd achter-
gelaten kinderwagen met baby. De vrienden 
zinnen op een manier om het kleintje zo 
snel mogelijk weer ongezien bij de ouders 
terug te brengen. EEN KLEINE 
VERRASSING van HENDRIK GROEN
is voor € 19,99 te koop.

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
12 t/m 21 juli. Geniet tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
12 t/m 14 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
16 t/m 19 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
19 t/m 28 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
23 t/m 27 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.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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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival

10

11

12

9
8
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Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in 
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet 
op het land, maar drijft, samen met ons terras, op het water. 

Boven de waterspiegel worden heerlijke lunches en diners geserveerd. 
Deze worden voornamelijk bereid op onze Big Green Eggs. Het ruim van 
de boot is ingericht als stijlvolle borrelruimte waar u terechtkunt voor, 
onder andere, heerlijke whisky’s, gin-tonics, een grote selectie bieren en 
wijnen en verscheidene borrelhapjes.  

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, bij ons is alles vers. 
Wil je je avond net wat specialer maken? Probeer dan eens ons dry aged 
vlees uit eigen rijpingskast of kijk naar een van onze specials. Bij veel van 
onze gerechten voeren wij nog een deel van de bereiding aan tafel uit.
Vol energie en gastvrijheid staan we voor je klaar.

Team Boot013

Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in 
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet 
op het land, maar drijft, samen met ons terras, op het water. 

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT 
OP HET WATER

Bij Boot013 kun je terecht voor 
lunch, diner of borrel voor een 
avondvullende totaalbeleving. 

PIUSHAVEN 1D, TILBURG  |  013 208 3144
INFO@BOOT013.NL  |  WWW.BOOT013.NL

CHECK
DEZE 

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

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

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

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

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

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

COLUMN/EMDR KAATSHEUVEL

EMDR
Sinds 1 april van dit jaar heeft Bobmail een innovatieve stap gezet. Wij zijn 
namelijk kantoorloos gaan werken! Dit wil zeggen dat alle ‘bobmailers’ vanuit 
huis onze klanten bedienen. Hoe hebben we dat nu aangepakt? Dat willen we 
jullie graag uitleggen door middel van deze ‘update’.

Update 
kantoorloos Bobmail!

DE BOBMAIL KENNISSESSIE

BOBMAIL BLOG

PARTNERPROGRAMMA

Voor ons als medewerkers was dit toch 
wel even wennen. Je zit namelijk niet 
meer samen in een ruimte en werkt 
voornamelijk vanuit huis. Maar al snel 
merkten we dat het heel fi jn werken 
is. Iedereen heeft enorm veel vrijheid 
en kan prima zijn werk doen. Je werkt 
effi ciënter en dat zorgt voor een hogere 
servicegraad voor onze klanten. En daar 
doen we het natuurlijk allemaal voor!

Eens per week komen we samen op 
een vooraf besproken locatie om te 
overleggen. Op die manier houden 
we elkaar goed op de hoogte van wat 

er allemaal speelt en waar iedereen mee 
bezig is. Verder hebben we tijdens het 
‘thuiswerken’ veel contact via chat en 
app en ondersteunt iedereen elkaar waar 
nodig. Uiteraard delen we elkaars agenda.

We zijn erg blij dat we deze stap hebben 
genomen om op deze manier een nog 
optimalere service aan onze klanten te 
kunnen bieden. Mocht je vragen hebben 
over kantoorloos Bobmail of heb je andere 
vragen? Neem dan contact met ons op via: 
vragen@bobmail.nl

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

overleggen. Op die manier houden 
we elkaar goed op de hoogte van wat 

 Benieuwd wat wij 

voor jou kunnen 

maken? Bel voor 

een afspraak .

Kijk voor meer informatie op: 
www.bobmail.nl/vacatures
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Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken in eigen tempo. 

Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 
een auto ter beschikking te hebben.

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. 
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

Zorgeloos op reis 
met een huurauto

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kunt gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN. 
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur, 
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

BRUIST/REIZEN

huurauto
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Boomstraat 81, Tilburg 
06-27516568 

www.kdvdekleineboom.nl

Tussen de 2 en 4 jaar leren kinderen geleidelijk aan kledingstukken 
losmaken, een rits openen en een jas lostrekken. Tussen de 3 en 4 
jaar gaan kinderen knopen losmaken en kleren aantrekken, soms 
nog verkeerd om. Ze leren hun schoenen aan te trekken, maar 
verwisselen ze vaak nog. Oudere peuters kunnen vaak al hun veters 
lostrekken, maar veters strikken leren ze pas in de kleuterperiode.

Tussen de 2 en 4 jaar leren kinderen geleidelijk aan kledingstukken 

We zijn een kleinschalig en 
professioneel kinderdagverblijf 

voor de opvang van kinderen van 
0 tot 4 jaar.

In de opvang van kinderen vinden 
we een huiselijke omgeving 
en betrokkenheid van onze 

begeleiders van groot belang. 
Ontwikkeling van kinderen komt 

het best tot zijn recht als de 
omgeving hen in staat stelt om 
te onderzoeken en te ontdekken. 
Onze pedagogische medewerkers 
zijn hierin begeleidend. Een kind 
leert van de dingen die het zelf 
onderneemt en ondervindt, onze 

pedagogisch medewerkers dragen 
er zorg voor dat een kind voldoende 

uitgedaagd wordt.

Om kinderen duidelijkheid en 
structuur te geven, waar ze 

behoefte aan hebben, werken 
we met een vaste dagindeling. 
We hechten veel waarde aan 
een goede communicatie en 

afstemming met thuis. Zo vinden 
we het bijvoorbeeld belangrijk dat 
een kind zoveel mogelijk de slaap- 
en eetritmes kan aanhouden die 

het thuis ook heeft.

Fijne motoriek bij tekenen en knippen
Bij een tweejarige begint tekenen met krassen, eerst vooral in het midden 
van het vel tekenpapier. Daarna gaan peuters lijnen trekken en vervolgens 
rondjes tekenen. Peuters bedenken van tevoren niet wat ze willen tekenen 
of schilderen. Dat begint pas tegen een jaar of 4. Dan beginnen kinderen 
ook herkenbare figuren te tekenen. Tweejarige kinderen leren eerst papier 
scheuren. Een aantal maanden later werken de twee handen samen en 
maakt het kind beter gebruik van de duimen en wijsvingers. Vanaf een jaar 
of 3 leren kinderen een kinderschaartje vasthouden en geleidelijk een beetje 
knippen. Rond 4 jaar kunnen kinderen alleen knippen. Dan gaan ze ook 
nadenken over wat ze willen knippen en proberen gericht te knippen.

Wat kun je doen om de fijne motoriek te stimuleren?
• Laat je kind zelf dingen doen, zoals eten, knopen en  

ritssluitingen dichtmaken. 
• Laat je kind helpen bij dagelijkse activiteiten en 

karweitjes, zoals een banaan in stukjes snijden.
• Geef materialen die de ontwikkeling van de 

fijne motoriek stimuleren, zoals potloden,  
verf, klei, een kinderschaar en kralen om te rijgen. 

(vlnr: Mathias, Corné, Niels en Eric)

Binnenlopen
is slagen! 

WAAROM AXI VLOER:
• Grootste voorraad in   
 vloeren
• Laagste prijsgarantie
• Ook A-merken
• Deskundig en eerlijk   
 advies
• GRATIS parkeren voor 
 de deur
• GRATIS vervoer van 
 uw AxiVloer
• GRATIS gebruik 
 prof. leggereedschap
•  Montage mogelijk!

DAAROM AXI VLOER!

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

Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdige 
Leolux collectie; deze biedt u een brede 
keuze in designmeubelen. In elke 
moderne stijl, van vertrouwd eigentijds 
tot avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux design meubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruimere collectie, in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een “Leolux Select Store” mogen noemen. 

Uw woonstijl, uw droomstijl
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REKENDUO IS EEN ACTIEF 
REKENSPEL waarbij de spelers vraag- en 
antwoordkaartjes moeten matchen met elkaar.
Met onze uitbreidingssets vanaf het niveau 
‘Vooraf 1F’ kunnen we de kinderen in groep 4/5 
al aan het rekenen krijgen op een speelse wijze 
en met veel beeldmateriaal, de speler heeft het 
fysiek in handen en in beeld. 
Daarnaast is Rekenduo zo uitgebreid geworden 
dat er door alle niveaus al begonnen wordt met 
klokkijken tot en met de 3F examenstof voor de 
havo/vwo-leerling en alle niveaus daartussen.

CIJFERSTORM IS ZOWEL EEN 
KAARTSPEL als een digitaal rekenspel 
op vier verschillende niveaus. Cijferstorm 
online is ontworpen om het uitvoeren van 
de basisbewerkingen (optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en delen) te oefenen en te 
automatiseren. Het doel van het spel is om 
met twee, drie of vier kaarten in één beurt het 
opgegeven getal, je ‘target’, te behalen.

Het rekenonderwijs kan beter en leuker, 
vinden rekendocent Hans de Zeeuw en 
Mark Oppelaar. De kaartspellen die zij 
ontwikkelen zouden hun leerlingen elke 
dag wel willen doen.dag wel willen doen.

Rekenen met plezier!

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.

Door Rekenduo en Cijferstorm te spelen, leren uw kinderen 
spelenderwijs. Hierdoor krijgen ze plezier in het rekenen en 
gaandeweg groeit het zelfvertrouwen hierin. U geeft ze zo 
een betere toekomst!

ERVARINGEN VAN ONZE LEERLINGEN
Emily Balke: na twee maanden trainen geslaagd met een 9!!
Odile Borghouts, MBO 4-verpleegkunde, 
geslaagd voor 3F, verdiend door hard oefenen.
Zoë Dobber: geslaagd met een 7, topper!!
Cleo Hoonderd: intensief trainen en geslaagd op niv 3, top!
Ted Jorna: “Mark en Hans bedankt, ik had een 7 voor mijn 
examen.”

SPELLEN
Onze spellen zijn eenvoudig verkrijgbaar via 
www.rekenteamshop.nl 

Ook kunt u onze spellen vinden bij de 
onderstaande erkende speelgoedwinkels:
Amsterdam, www.schaakengo.nl 
Alkmaar, www.despellentoren.nl 
Alphen a/d Rijn, www.hogeogen-alphen.nl
Breda, www.despellenwinkelbreda.nl 
Den Bosch, www.dedobbelsteen.nl 
Den Helder, www.top1toysjulianadorp.nl 
Den Haag, www.dekoperenpion.nl 
Doetinchem, www.spellenwinkeldebetovering.nl 
Groningen, www.wirwarspellen.nl 
Leiden, www.vliegershop.nl 

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl
www.cijferstormspelen.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl
www.cijferstormspelen.nl

Bruist-deal 
voor alle lezers!
35% korting op de bestelling in de 

www.rekenteamshop.nl. Met de code 

BRUIST wordt deze korting geactiveerd.

Kijk voor meer informatie op 

Tevens is ons rekenkaartspel vernieuwd en 
uitgebreid van 66 kaarten naar 110 kaarten. 
Alle kaarten zijn nu ook inclusief de tientallen.

Wij geven elke maand een workshop op 
scholen over rekenen, het gebruik van spellen 
en de opzet van lesprogramma’s.

Laat uw kinderen op 
een leuke manier beter 
leren rekenen!
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Ben je tijdens je vakanties op Ibiza helemaal verliefd geworden op het prachtige eiland? 
En heb je sindsdien nog maar één droom... een eigen huis kopen op Ibiza? Bruist geeft 

tips waar je op moet letten bij het kopen van een huis op het mooie eiland.

Dr� mhuis
gezocht

KEN DE REGIO WAAR JE HET HUIS WILT GAAN KOPEN  
Voordat je een huis koopt, is het verstandig dat je de regio goed 
kent. Let bij het kopen van het huis ook op de afstanden tot de 
belangrijkste uitvalswegen en luchthavens. Zijn er winkels in de 
buurt en eventueel scholen en zijn deze goed te bereiken met het 
openbaar vervoer? Het is ook heel belangrijk dat jullie je thuis 
voelen in de omgeving. Ergens wonen is niet hetzelfde als op 
vakantie gaan en het is belangrijk dat jij je daarvan bewust bent. 
Huur eerst een tijdje een huis in de regio waar je wilt wonen 
voordat je tot kopen overgaat. 

WAAR VIND IK EEN HUIS? Er zijn ontzettend veel websites 
waarop je woningen op Ibiza kan vinden. Het nadeel is dat het 
merendeel in het Spaans is, maar dat heeft ook zo zijn voordelen. 
Op deze websites staan namelijk woningen met hele duidelijke 
foto’s en vaak kun je door een account aan te maken je favoriete 
woningen opslaan. Check deze websites voor jouw eigen 
droomhuis: www.yaencontre.com, www.idealista.com, 
www.enalquiler.com.

BRUIST/TIPS

ZIE JIJ JEZELF 
AL ZITTEN?

VRAAG TIJDIG EEN NIE-DOCUMENT AAN  
Dit fi scaal nummer, dat door de Immigratiedienst 
wordt uitgegeven, staat voor ‘Número de 
Identidad de Extranjero’. Je hebt dit nummer ook 
nodig wanneer je een Spaanse zorgverzekering 
wil afsluiten, een bankrekening wil openen of 
wanneer je bijvoorbeeld wil gaan werken.

SPAANSE BANKREKENING
Wanneer je een huis wil kopen op Ibiza, heb je een 
bankrekening nodig bij een Spaanse bank. Als je 
een tweede huis gaat kopen en dus waarschijnlijk 
ingeschreven blijft in Nederland, open je een niet-

residenten rekening. Ga je echt emigreren 
naar Ibiza en woon je dus offi cieel niet 
meer in Nederland? Dan open je een 
residentenrekening. 

SCHAKEL OP TIJD EEN DESKUNDIGE 
IN Er zijn diverse (Nederlandstalige) 
dienstverleners in Spanje die jou kunnen 
bijstaan bij het kopen van een woning, zoals 
boekhoudkantoren, makelaarskantoren of 
advocatenkantoren. Het is zeer verstandig 
om je koopcontract altijd te laten nakijken 
door een advocaat.
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WESTERMARKT 5  |   5042 MC TILBURG  |   T 013 -  46 34 868WWW . T U I N H U I S C U L I N A I R . N L

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

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

SANDRA+RUBEN

 

DE BAR 

HEERL IJKE 
HAPJES !  

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

Vraag 
naar onze 
brochure!

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

Vraag via de website vrijblijvend onze 
folder 'Feesten& Partijen' aan!

 Sandra Wijffelaars 
 Dansschoenen in de breedste zin 

van het woord, dat is waarvoor je bij 
Excento in Tilburg terechtkunt; een 
winkel die is ontstaan vanuit een 

passie voor dansen...

Welkom in mijn 
danswereld!

SCHOUWBURGRING 6, TILBURG
WWW.EXCENTO.NL

EXCENTO
 VOOR EEN GOED  

EN GEDEGEN ADVIES  

EN UITSTEKENDE  

SERVICE

Bij Excento vind je een zeer ruime keuze aan dansschoenen   voor de meest 
uiteenlopende danssoorten en van diverse merken. Merendeels met hak, maar  

ook bijvoorbeeld platte dansschoenen voor ballet, jazz en dergelijke. En... wat  
veel mensen niet weten, je kunt bij   Excento ook terecht voor bruidsschoenen! 
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Stationsstraat 19, Tilburg 
013 - 207 07 40 

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

Bij een scheiding komt meer kijken dan alleen de juridische ontbinding 
van het huwelijk. Zeker ook voor kinderen. De mogelijke effecten van 
een scheiding op kinderen verschillen naar gelang de leeftijd van de 
kinderen. Pubers van 13 tot 18 jaar vormen een aparte categorie, maar 
voor jonge kinderen geldt vaak: 

Mogelijke effecten 
van een scheiding op jonge kinderen

Zeer jonge kinderen tot en met 5 jaar:
• kunnen reacties van angst laten zien;
• kunnen een terugval hebben in ontwikkelingsgedrag.

Kinderen tussen 6 en 8 jaar: 
• kunnen hun verdriet uiten door huilen, jammeren en zeuren;
• kunnen denken en proberen dat ouders weer bij elkaar komen. 

Kinderen van 9 tot 12 jaar:
• kunnen bondgenoot worden van één van de ouders;
• kunnen proberen de scheiding ‘ongedaan te maken’;
• kunnen een negatief zelfbeeld hebben als gevolg van de scheiding;
• kunnen zich terugtrekken.

Wat kunnen ouders doen om de effecten van de scheiding zoveel 
mogelijk tegen te gaan? 
• geef de kinderen gelegenheid om hun emoties te uiten;
• bied de kinderen gelegenheid om contact te hebben met beide ouders;
• ouders dienen confl icten te vermijden;
• vermijd het bekritiseren van de andere ouder;
• wees eerlijk over de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt;
• onvoorwaardelijke liefde en steun van beide ouders.

Binnen een (co-)mediation of een overlegscheiding wordt uiteraard ook aandacht 
besteed aan de effecten van de scheiding op de kinderen en worden ouders waar nodig 
ondersteund in het omgaan met deze effecten. Het doel is uiteraard dat de kinderen zo 
min mogelijk last ondervinden van de scheiding en ook daarna met beide ouders een 
goede band hebben en behouden. 

COLUMN/DEKKERS

Als (overlegscheidings)
advocaat en mediator 

begeleid ik al vele 
jaren mensen in 

scheidingssituaties. 
In een scheiding is er 
veel onzekerheid: op 

emotioneel, relationeel 
en fi nancieel 

gebied. Mensen 
komen naar mij voor 

een respectvolle 
begeleiding bij het 

vinden van een 
duurzame oplossing, 

bij voorkeur in 
samenwerking met de 

ander.   

Chantal Dekkers

Meer weten over 

de verschillende 

mogelijkheden?

Neem dan contact 

met ons op.

013-2070740

BOEK ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL

ELKE DONDERDAG 
VAN 20.00 TOT 23.00 UUR 

BREDA

PARTY BINGO 
ARRANGEMENT VOOR € 19,50

VRIJ ENTREE, DRANKJES, BINGOBOEKJE, 
BINGOMARKER & KORTINGSVOUCHER

HC_BRE_PARTY-BINGO_IS_ADV-MAGAZINE_162x162_v4.indd   1 29/05/2019   16:34
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Ruim 5.000 m²
inspiratie & beleving

keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
wij uw droomkeuken

Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf

€ 1.099,-

Ma, Di, Do 09.00 - 17.30 uur  | Wo 09.00 - 21.00 uur | Vr 09.00 - 20.00 uur

Za 09.00 - 16.00 uur | Zo. 11.00 - 17.00 uur

Slaag maximaal op www.maxaro.nl óf in onze Experience 

Showroom van 5000 m2  aan de Ettenseweg 74 te Roosendaal.
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keukens vloeren badkamers
Samen ontwerpen 
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Ervaar de perfecte vloer 
voor iedere kamer in huis

Alle stijlen badkamers 
voor ieder budget

 

Vanaf

€ 2.400,-
Vanaf

€ 7,95 m²
Vanaf
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WAT IS VERSTANDIG? 

Het hart is ouder en eerder volwassen dan het brein. Het is er eerder 
dan de hersenen en doet vanaf de zesde week na de conceptie al volop 
levensbelangrijk werk, terwijl de hersenen pas enkele weken na de 
geboorte volledig gevormd zijn en dan pas echt goed kunnen werken. 

Het hart heeft ook een veel betere uitrusting. Het bevat aanzienlijk 
meer neuronen, is elektrisch honderd keer krachtiger en heeft een 
magnetisch veld dat grofweg vijfduizend maal groter is dan dat van de 
hersenen. Dat magnetisch veld van het hart heeft daarom een veel 
grotere aantrekkingskracht dan dat van de hersenen. En dat heeft grote 
consequenties voor de ontwikkelingen in je leven.  

VERSTAND OF HART 

Leef je meer vanuit je verstand, dan trek je aan van wat je verstand voor 
mogelijk houdt. Wat het niet voor mogelijk houdt, houdt het buiten 
schot. Leef je meer vanuit je hart, dan trek je mensen en situaties en 
aan die passen bij dat magnetisch veld. Wanneer je beseft dat dat 
duizenden maal groter is dan dat van de hersenen, besef je dan ook 
misschien dat je daarom veel meer kunt bereiken dan je verstand het 
toelaat? Wat zou jij nog willen bereiken? Waar zou jij voor gaan? 

LUISTEREN NAAR JE HART, EEN VERSTANDIGE KEUZE 

Luisteren naar je hart is dus best een heel verstandige keuze. Wat ga je nu 
doen? Volg je nog langer al die verstandige mensen die het beter weten of 
trek je je eigen plan en volg je jouw hart? 

Niet de ander, maar jij leeft jouw leven, waarom dan niet zoals jij het wilt? 

Emmy 

COLUMN/EMMY 
 

 
EMMY SOPLANTILA – INSPIRATOR | 

MOTIVATOR | FOCUSCOACH | AUTEUR | 

MASTER COACH-GECERTIFICEERD 

 

 
START JE WEEK MET GRATIS INSPIRATIE 

FOOD FOR THE HEART AND MIND 
(AANMELDEN OP DE WEBSITE) 

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

06-38379097  
www.raad-uitvoering.nl

Ron Adriaensen

Jouw bouwregisseur
tijdens het 

bouwproces!

Van schets tot 
eindproduct 

gegarandeerde 
kwaliteit en alle 

zorgen uit 
handen!

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

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

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

Een eigen huis (ver)bouwen  
zonder zorgen?

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

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

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

www.solidhealth.nu



Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M

idden-Brabant

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

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

De kast van Bastiaan en Tooske

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

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

 

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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www.HuurHal.nl

Opslag

Archief

Voorraad

Mooie en verzorgde nagels  
  binnen handbereikMooie en 

verzorgde 
nagels zijn je 
visitekaartje. 

Met een bezoek 
aan Nagelstudio 
Sparkling Nails 

ligt dat ook 
binnen jouw 
handbereik.  

EIGENAAR: URSULA JONKERGOUW
GENERAAL WINKELMANSTRAAT 47
TILBURG  |  06-51044643
WWW.SPARKLINGNAILS.NL

“Het leukste is de grote diversiteit  
aan mensen die ik ontmoet”

Ursula Jonkergouw is sinds 2010 officieel gecertificeerd als nagelstyliste  
en werkt dagelijks met veel plezier in haar nagelstudio in Tilburg. 

De cosmetische werkzaamheden van Ursula zijn zeer divers en worden 
op vakkundige wijze verzorgd. Ben je een nagelbijter, scheuren je nagels 
of groeien ze gewoon niet goed? Nagelstudio Sparkling Nails kan helpen 
met het oplossen van deze problemen. Ook als je iets speciaals wenst 
voor een feestje of bruiloft of juist altijd opvallende nagels wilt hebben, in 
de gemoedelijke nagelstudio vlakbij het Wagnerplein ben je aan het juiste 
adres. Dunne, natuurlijk acrylnagels kunnen voorzien worden van een 
strakke French Manicure of sprankelende colors en glitters.  
Uiteraard kan dit ook op je teennagels.

Nagelstudio Sparkling Nails werkt uitsluitend met de  
producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 
nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil  
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

adres. Dunne, natuurlijk acrylnagels kunnen voorzien worden van een 
strakke French Manicure of sprankelende colors en glitters. 
Uiteraard kan dit ook op je teennagels.

Nagelstudio Sparkling Nails

Maak nu  
een afspraak!
06-51044643 Nagelstudio Sparkling Nails

producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 
nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil 
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

Nagelstudio Sparkling Nails
producten van het topmerk CND. Naast de hand- en 
nagelverzorgingsproducten kan je ook de bekende SolarOil 
en heerlijk geurende bodylotions van Scensations aanschaffen. 

06-51044643

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
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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

Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

Van heinde en verre  Tandarts Steenbergen 
heeft een goede naam als het gaat om de esthetische 
tandheelkunde. “Mensen komen hiervoor van heinde 
en verre naar onze praktijk. Vroeger was dit alleen 
weggelegd voor rijke mensen, maar dat is allang niet 
meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen we een 
gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium In Tilburg zijn er 6 behandel-
kamers, in Oss 10. Beide vestigingen beschikken 
over een eigen laboratorium. “Dit heeft als groot 
voordeel dat we niets op hoeven te sturen. Alle 
kronen, bruggen en protheses worden in huis 
gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de 
technicus aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso 
wordt gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. 
moderne röntgenapparaten met 3D scanner) om 
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein “We zijn een grote 
praktijk maar je hebt in principe altijd dezelfde 
tandarts. Het contact met onze patiënten is dan ook 
heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo veel 

mogelijk te ontzorgen. Na toestemming 
vragen we alle relevante informatie op 
bij verschillende partijen. Met een 
softwareprogramma kunnen we 
bovendien inzichtelijk maken hoe 
mensen verzekerd zijn en hoeveel geld 
ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe 
heb je binnen 2 weken een afspraak. 
Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. “We 
besteden volop tijd en aandacht aan 
onze patiënten.”

Voor eenmooie glimlach
“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”,
aldus praktijk-manager Miranda Janssen. “Bijna 
alles kunnen we zelf doen. Alleen voor operatieve 
ingrepen moeten onze patiënten naar het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld de kaakchirurg.”

“We willen onze patiënten
  zoveel mogelijk ontzorgen”

 Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? Neem 
dan eens contact op of kijk op 
onze website voor meer informatie! 
www.tandarts-steenbergen.nl 
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Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 

Tilburg  |  013-4682001

www.autoblaschke.nl

Oververhit  
de vakantie in?

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

VOOR AL UW INDUSTRIËLE SPUITWERK, 
OOK VOOR PARTICULIEREN.

Voor

Na

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

Vacumeren en afvullen inclusief maximaal  
500 gram aircogas type R134A Nu! € 99,-

Maak dan gebruik van de Airco-aanbieding!Liever niet? 

Help ons Samen Varen
Donaties zijn meer dan welkom op onze rekening: 

IBAN NL90 INGB 0007716011

Stichting Samen Varen organiseert jaarlijks een geheel 
verzorgde vaarverwenweek voor vrouwen met of herstellend 
van borstkanker en in een fi nancieel moeilijke situatie. Een 
week lang je zorgen opzij, ontspannen en verwend worden. 
Genieten van lekker eten, schoonheidsbehandelingen, 
zanglessen en diverse creatieve workshops, samen met 
lotgenoten en omringd door een team van deskundige 
vrijwilligers, waaronder ook verpleegkundigen en een arts. 
Niks moet, alles mag. De Samen Varen-reis is uniek! 

info@samen-varen.nl   |  06-43956812
www.samen-varen.nl   |  Volg ons op FB
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FASHION 
FOR CURVES 

SIZE 42&UP

Openingstijden:  
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur  
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur 
Laatste zondag van de maand open
Maandag gesloten

TILBURGSEWEG 53 - GOIRLE  
013-5913468  |  INFO@FFLO.NL   
WWW.FACEBOOK.COM/FFLOGOIRLE 

LIFESTYLE 
FASHION GIFTS

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

Ben je op zoek naar
een 9-persoonsbus?

KILOMETERVRIJ EN GÉÉN EIGEN RISICO

Reserveer 
vandaag 

nog via onze 
website!

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

9-PERSOONSBUSACTIE € 135,-
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Er valt zoveel te beleven!

Gastvrij, uitdagend, groen en bourgondisch,
voor jong en oud lekker genieten.

Het hele jaar door, voor een kort of lang sfeervol verblijf.

Molenschotsebaan 21 en Heideweg 6, 5124 NG Molenschot in het Hart van Brabant
www.gasterijwonderland.nl - www.kidswonderland.nl - www.linbergpark.nl

BRADERIE MUZIEKFEEST OP HET PLEIN
DJ GOLIATH, WIM DALMEE, SANDER KWARTEN & WENDY RIVERS

LINBERG XL PARTY
MET OPTREDENS VAN WILLEM BARTH, WESLEY BRONKHORST, 
BOUKE, QUIDO & BRAIN VOET

3 AUGUSTUS
VANAF 20.00 UUR

21 JULI
VANAF 14.00 UUR

M U Z I E K
PROGRAMMA 2019

KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE RECEPTIE

Er valt zoveel te beleven!

Gastvrij, uitdagend, groen en bourgondisch,
voor jong en oud lekker genieten.
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Het hele jaar door, voor een kort of lang sfeervol verblijf.
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DJ GOLIATH, WIM DALMEE, SANDER KWARTEN & WENDY RIVERS

LINBERG XL PARTY
MET OPTREDENS VAN WILLEM BARTH, WESLEY BRONKHORST, 
BOUKE, QUIDO & BRAIN VOET

M U Z I E K
PROGRAMMA 2019

Er valt zoveel te beleven!

Gastvrij, uitdagend, groen en bourgondisch,
voor jong en oud lekker genieten.

Het hele jaar door, voor een kort of lang sfeervol verblijf.

Molenschotsebaan 21 en Heideweg 6, 5124 NG Molenschot in het Hart van Brabant
www.gasterijwonderland.nl - www.kidswonderland.nl - www.linbergpark.nl
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Ortho 013 is een orthodontistenpraktijk 
in Tilburg die nieuw wordt opgestart 
vanaf augustus/september 2019 door 
orthodontisten Eveline Feberwee en 
Aaltje de Wit-Sabelis. De praktijk komt  
in Tilburg Stappegoor, Olympiaplein 391.

Bij Ortho 013 staat een GOEDE KWALITEIT van de 
behandeling centraal. Daarnaast is PERSOONLIJK 
contact met de patiënt en een DUIDELIJKE 
COMMUNICATIE omtrent het BEHANDELPLAN  
erg belangrijk.

Wij voeren behandelingen uit bij 
kinderen en volwassenen. Wij zijn 

ambitieus om voor iedereen  
een stralend gebit te bereiken.

Iedereen een stralend 
en gezond gebit

Olympiaplein 391, Tilburg  |  013-3034512
info@ortho013.nl  |  www.ortho013.nl

Inschrijven op

www.ortho013.nl

verwijzing niet 

noodzakelijk.

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.

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

Pino’s Wereld Eetcafé

Pino’s special (2 pers.) 
voorgerechten uit diverse landen
ook in combinatie met € 19,95 menu!
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Kraaivenstraat 25-11 Tilburg  |  info@simonspiano.nl  |  013-5425374  |  www.simonspiano.nl

Als u of uw kind begint met pianospelen, is de aanschaf van een piano 
een grote uitgave, zeker omdat u nog niet weet of u of uw kind het wel 
leuk blijft vinden. Wij bieden u daarom een zeer aantrekkelijke mogelijkheid om 
eerst een piano te huren. Voor een niet te hoog bedrag per maand krijgt u van ons 
een goede piano in huis. Als u na een jaar besluit de gehuurde piano of een andere 
piano of vleugel aan te schaffen, dan verrekenen wij de betaalde huur en de 
transportkosten met het aankoopbedrag van de piano of vleugel. Zo heeft u dus 
eigenlijk het eerste jaar geld gespaard voor de aanschaf van een piano of vleugel.

Een piano huren?

www.simonspiano.nl

eigenlijk het eerste jaar geld gespaard voor de aanschaf van een piano of vleugel.

Huren
vanaf € 25,-
per maand

Dat doe je bij Simons Piano!

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
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Wat bieden jullie?
“Alles wat de mensen maar ingelijst willen hebben, lijsten 
wij voor ze in. Van klein tot groot, van kindertekeningen tot 
ansichtkaarten en van trouwjurken tot grafieken, overal maken 
wij een lijst op maat voor. De keuze in materialen, stijlen en 
kleuren is hiervoor bijna eindeloos. Daarnaast verzorgen wij ook 
de restauratie en het schoonmaken van oude schilderstukken. 
Heel uitdagend werk, waarbij het resultaat onze 
klanten telkens weer blijft verrassen.”

Doen jullie nog meer?
“Ja, we verkopen ook nog een selectie beelden,  
porselein, schilderstukken, fotolijstjes en dergelijke.” 

Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan ingelijst  
worden. Dat bewijzen ze telkens weer bij lijstenmakerij 
Van Erp-Broekhans; een familiebedrijf dat het ware  
ambacht in ere houdt.

EIGENARESSE: ILSE VAN ERP 
HET HEIKESSPOOR 6, HEUKELOM
013-5424736  |  WWW.ERP-BROEKHANS.NL

Nieuwsgierig geworden?
"Loop gewoon eens binnen in onze winkel aan  
Het Heikesspoor 6 in Heukelom om zelf te zien  
wat wij allemaal voor bijzonders te bieden hebben.”

In een lijstje...
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De 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 J.P. Coenstraat 59, Tilburg

Kenmerken
Woonoppervlakte 190 m2

Perceeloppervlakte 169 m2

Inhoud  625 m3

Aantal kamers  5
Aantal slaapkamers 4
Bouwjaar 1931

Alles op het gebied van beveiliging!

Piusstraat 313, Tilburg  |  013-5430579  |  info@moonensleutelservice.nl  |  www.moonensleutelservice.nl

HET JUISTE 
ADRES VOOR:
SLEUTELS
• Huissleutels
• Kluissleutels
• Autosleutels
• Certificaatsleutels

BEVEILIGING
• Veiligheidssloten
• Veiligheidsbeslag
• Veiligheidscilinders
• Sluitsystemen

KLUISOPENINGEN

Ongewenste bezoekers buiten uw pand 
houden? Wij leveren als slotenspecialist 
diverse soorten bouwkundige beveiligingen, 
onder andere volgens het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen, Borg, Nationale 
Beveiligingsrichtlijn en andere door 
verzekeraars gestelde normen.

www.moonensleutelservice.nlwww.moonensleutelservice.nlwww.moonensleutelservice.nl

Bel ons  
voor informatie: 
013-5430579

Locatie: Van der Valk Tilburg, 
Dokter Bloemenlaan 8.
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Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd voor lekkere frisse en snelle salades. 
Deze zijn lekker als lunch, als maaltijdsalade of voor bij de BBQ. Salades kunnen altijd!

tonijnSalade met

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

Maak de dressing door de ingrediënten 
door elkaar te roeren. Snijd de mango en 
komkommer in stukjes en de rode ui en 
bosui in ringetjes. Meng de sla met de 
komkommer, mango, rode ui en de helft 
van de bosui. Voeg de dressing toe en 
meng door elkaar.

Laat de tonijn uitlekken en meng de helft 
(in stukken) door de salade. Snijd de 
avocado door, verwijder de pit, schil en 
snijd het vruchtvlees in partjes en verdeel 
over de salade. Verdeel als laatste de rest 
van de tonijn, feta en bosui over de salade. 
TIP: vervang de mango ook eens door 
meloen of perzik. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

DRESSING
sap van 1 limoen

snufje chili
1 eetl honing
3 eetl olijfolie

peper en zout 

INGREDIËNTEN
1 mango

½ komkommer
1 rode ui

1 bosui
75 gr sla

1 blikje tonijn
1 avocado

100 gr feta

2 PERSONEN - 15 MINUTEN

en mango

Weet je niet zeker 
of je EIEREN nog 

goed zijn? 
Vul een hoog glas 
met water. Zinkt je 

ei, dan is deze 
nog goed.

U
PEL UIEN 

ZONDER HUILEN. 
Plaats je ui 

15 minuten in 
de vriezer 

voordat je gaat 
snijden.

o
EEN TROS BANANEN 

blijft langer 
houdbaar als je 

het steeltje 
aan de bovenkant 

omwikkelt met
plastic huishoudfolie.

z
MAAK JE 

MAGNETRON 
SCHOON door een 

bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

BRUIST/RECEPTEN

Hak de amandel tot kruim. Klop het ei los op 
een bordje. Haal de rondjes geitenkaas door het 
ei en vervolgens door het amandelkruim. Laat ze 
in de koelkast opstijven. Kook de quinoa gaar 
volgens de verpakking. Snijd de perziken in 
partjes, verhit een grillpan en bestrijk met een 
beetje olie. Grill de perziken een paar minuten 
tot er mooie strepen te zien zijn. Bak het spek 
krokant en laat het uitlekken op een keuken-
papiertje. Bak nu de rondjes geitenkaas drie 
minuten in dit pannetje. Snijd de komkommer 
en avocado in plakjes en meng de ingrediënten 
voor de dressing door elkaar. Verdeel de sla over 
2 borden. Leg de komkommer, avocado, perzik, 
spek en quinoa erop en als laatste de rondjes 
geitenkaas. Besprenkel met wat dressing. 

DRESSING
1 eetl balsamicoazijn

    1 eetl citroensap
    3 eetl olijfolie

    snufje peper en zout

INGREDIËNTEN
3 eetl amandel

1 ei
125 gr zachte geitenkaas

100 gr quinoa
             2 perziken

6 plakken ontbijtspek
½ komkommer

1 avocado
100 gr sla

2 PERSONEN - 40 MINUTEN

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

    salade
met geitenkaasPerzik

Maak ijsblokjes
met ALOË VERA
en strijk ze over 

je verbrande huid. 
Dat koelt lekker af 

en verzorgt 
tegelijkertijd.

Steek een papieren
CUPCAKE VORMPJE 

over het stokje 
van je ijsje 

om 'smeltwater' 
op te vangen.

Je houdt MUGGEN 
op een afstand 

met de geur 
van kruidnagel 

in limoen. 3
SLA HOUD JE VERS

in een bakje met 
vershoudfolie of in 
een plastic zakje, 
maar stop er wel 

een stukje 
keukenpapier bij.

I
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Uw tuin vernieuwen of 
een nieuwe aanleggen?
Een degelijke tuin begint bij een goed ontwerp. Na het ontwerpen  
van uw tuin bespreken en realiseren we uw droomtuin.

Wilt u meer  
weten?  

Kijk dan op onze  

website!

013 - 534 60 23
06- 50 29 80 62  

theo@hoveniervanamelsfoort.nl
www.hoveniervanamelsfoort.nl

Gespecialiseerd in 
Energetische tuinaanleg.  

Een ontwerp en aanleg vol 
energie voor de ‘beheerders’ 

van hun tuin.

Wij zijn gespecialiseerd:

ADVIES

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

BEDRIJVEN

Uw tuin in
harmonie en balans

Ontwerp van uw droomtuin
Om een goed beeld te krijgen van de beschikbare ruimte 
komen wij naar u toe. In een eerste gesprek komen wensen, 
voorkeuren, mogelijkheden en eventueel beschikbare budget 
aan bod. 

Wij zetten alles op papier, nemen de maten van uw tuin op 
en noteren bijzonderheden die van belang kunnen zijn bij 
de aanleg, zoals een boom die ‘moet’ blijven staan, omdat hij 
geplant is na de geboorte van een kind. 

Terug op kantoor maken we aan de hand van deze gegevens 
een eerste ruwe schets, c.q. tekening. Wij bellen u voor een 
nieuwe afspraak en bespreken het ontwerp met u en waar 
nodig, passen we het een en ander aan. Het spreekt voor 
zich dat wij u ook adviseren over materialen, planten en 

andere  relevante zaken. De gehele aanleg blijft onder onze supervisie.
Misschien is het goed om te beseffen dat een ontwerp van een tuin zelden 
klaar is na één gesprek.

Het definitieve ontwerp komt vaak pas tot stand na meerdere gesprekken en 
heeft dus even tijd nodig. Het is een soort van groeiproces. U moet er zich 
goed bij gaan voelen want het wordt tenslotte uw tuin. 

Aansluitend op het definitieve ontwerp maken wij een 
beplantingsplan. Hier was eerst alleen een bedrag voor 
opgenomen in de begroting. Als alles aan uw wensen voldoet, 
sluiten wij de opdracht af met een offerte, die door u als 
opdrachtgever voor akkoord wordt ondertekend.

de aanleg, zoals een boom die ‘moet’ blijven staan, omdat hij 
geplant is na de geboorte van een kind. 

Terug op kantoor maken we aan de hand van deze gegevens 
een eerste ruwe schets, c.q. tekening. Wij bellen u voor een 
nieuwe afspraak en bespreken het ontwerp met u en waar 
nodig, passen we het een en ander aan. Het spreekt voor 
zich dat wij u ook adviseren over materialen, planten en 

Ontwerp van uw droomtuin
Om een goed beeld te krijgen van de beschikbare ruimte 
komen wij naar u toe. In een eerste gesprek komen wensen, 
voorkeuren, mogelijkheden en eventueel beschikbare budget 
aan bod. 

Wij zetten alles op papier, nemen de maten van uw tuin op 
en noteren bijzonderheden die van belang kunnen zijn bij en noteren bijzonderheden die van belang kunnen zijn bij 

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

WHO'S NEXT? 

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

Op zoek naar een 
flexibele baan die  
bij jou past? 

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

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

motormode 
helmen 
handschoen 
laarzen 

bagage 
modern 
accessoire 
outlet

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

Maak kans op een: 

Kadobon  
t.w.v. € 50,-
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Motorkleding Center BV
Professor Goossenslaan 28A, Tilburg 
www.motorkledingcenter.nl

7170



3, 2, 1, GO!
Arona Style Business Intense
Vanaf  € 349 p/m
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