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BUITENGEVOEL

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

Mirjam van de Weyer wilde heel graag werken vanuit haar hart. Om die 
reden gooide ze het roer om en begon ze in maart 2019. onder de naam 
Hummingbird met haar eigen praktijk in NLP coaching. Hier helpt ze de 
mensen die bij haar komen om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Vanaf 
deze maand ontvangt ze jou met trots in haar nieuwe praktijkruimte in 
Zen’trum De Verbinding te Tilburg.

Langendijk 81 Tilburg  |  06-83422173  |  info@hummingbirdnlpcoaching.nl  |  www.hummingbirdnlpcoaching.nl

“Het is een plek waar je je meteen thuis voelt en tot rust komt”, vertelt Mirjam. “Voor mij is het essentieel 
dat jij je hier veilig en geborgen voelt. Dat is de perfecte basis om op verder te bouwen. Ik heb zelf 
ervaren wat NLP voor je kan doen. Dankzij mijn opleiding bij Raymond Otten beschik ik nu over een 
rugzak vol tools waarmee ik andere mensen kan ondersteunen en begeleiden.”

Verschillende technieken
“NLP is een intern proces over de waarneming van de wereld. Zintuigelijke 
waarnemingen worden hierbij omgezet naar externe gedragingen. Hoe nemen 
we waar en hoe reageren we op de buitenwereld. Dat is de vraag die leidend is in 
het NLP communicatiemodel. Hiermee krijg je meer inzicht in gedragspatronen, 
gedachtenpatronen en gevoelens die je belemmeren. Om dit op te lossen, gebruik 
ik verschillende technieken waaronder EFT (Emotional Freedom Technique). Hierbij 
worden sensaties in het lichaam ontkoppeld van een situatie, waardoor je je anders 
gaat voelen in deze situatie, met als gevolg dat gedragingen en gedachtenpatronen 
veranderen."

Weer op weg helpen
“De vragen waar mensen mee komen, zijn heel divers. Wellicht worstel je met 
woede- en wraakgevoelens waar je van los wilt komen, heb je begeleiding nodig om 
van je eetbuien af te komen, of wil je gewoon meer zelfvertrouwen krijgen.”  

NLP zorgt ervoor dat je inzichten krijgt en mind sets kunt veranderen.

“IK OORDEEL 
NIET EN GA IEDER 

GESPREK OPEN IN”

Hummingbird help je weer op weg

Mirjam van de Weyer helpt 
je met inzichten en andere  
mindsets weer op weg.



UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
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EINDREDACTIE Asja Vossen
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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.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-47885009

VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben de 
vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan op 
zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen TVO Makelaardij en Hummingbird wat hen 
zoal bezighoudt en geeft ook Afhaalcentrum Welkom een kijkje in de 
keuken. Kijk jij mee?

Lea en Marcel Bossers

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

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
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DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
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De klant is Welkom
Klanten gaven lang geleden al aan behoefte te hebben in het thuis eten van 
Chinees-Indische gerechten. Daarom besloot Kwok zich volledig te richten op het 
afhalen en bezorgen van gerechten en startte Welkom al 
in 1994 met het thuisbezorgen van maaltijden. Dit al lang 
voordat thuisbezorgdiensten zoals thuisbezorgd.nl hun 
intrede deden. Verder werd het mogelijk gemaakt om 
online bestellingen te plaatsen en werd het interieur aan 
meerdere updates onderworpen. Dit alles om de klanten 
nóg beter van dienst te kunnen zijn en steeds een stapje 
voor te lopen op de rest.

Al 3 generaties 
Niet alleen is Chinees Indisch Afhaalcentrum Welkom in de 
loop van de tijd overgedragen aan een nieuwe generatie, 
ook de loyaliteit van de klanten gaat van generatie op 
generatie. De kinderen en kleinkinderen van de klanten uit 
de beginjaren zijn nog steeds trouwe klanten. Dit kan 
alleen maar bereikt worden door met een gepassioneerd 
team er bijna 40 jaar lang, iedere dag opnieuw weer hard 
voor te werken. Dit zorgt voor lekker eten en uitmuntende 
dienstverlening. De feedback die team Welkom hierover 
krijgt, is dan ook zeer positief. Daarbij geven de klanten 
aan dat ze het fijn vinden dat Kwok en zijn team vloeiend 
Nederlands spreken. 

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

Al 40 jaar is Welkom    een begrip in Tilburg
In 1977 liet het gezin 

Sung hun geboortestad 
Hong Kong achter zich 

om een nieuw bestaan op 
te bouwen in Nederland. 
In 1980 openden zij hun 

eigen Chinees Indisch 
restaurant Welkom op 

het paletplein in Tilburg. 
Hierdoor maakte ook de 

kinderen al op jonge leeftijd 
alle ins en outs mee van  

de oosterse horeca. 
In 1994 was het tijd voor 

de volgende generatie 
en nam de oudste zoon 
Kwok de zaak over van 

zijn ouders. De combinatie 
van oosterse tradities met 
de hedendaagse visie van 

Kwok vormde de basis van 
het voortdurende succes 

van Welkom.

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

generatie. De kinderen en kleinkinderen van de klanten uit 

voor te werken. Dit zorgt voor lekker eten en uitmuntende 

Chinees-Indische gerechten. Daarom besloot Kwok zich volledig te richten op het 
afhalen en bezorgen van gerechten en startte Welkom al 
in 1994 met het thuisbezorgen van maaltijden. Dit al lang 

online bestellingen te plaatsen en werd het interieur aan 
meerdere updates onderworpen. Dit alles om de klanten 
nóg beter van dienst te kunnen zijn en steeds een stapje 

AL DRIE GENERATIES GENIETEN 
VAN ONZE HEERLIJKE KEUKEN

BRUISENDE/ZAKEN



 

Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

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

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

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

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
LEZERSACTIE

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

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

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
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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! BREDASEWEG 94A, TILBURG  |  013-5439028  |  INFO@ARTINAILS-BEAUTY.NL
 WWW.FACEBOOK.COM/ARTINAILS-BEAUTY  |  WWW.ARTINAILS-BEAUTY.NL

Na een heerlijke zomervakantie je huid, nagels en 
voeten nog even laten genieten van een goede nazorg.

Voorzie je nagels en voeten van een 
heerlijke spa met verzorgende oliën 
en voedende maskers. 

Geef je huid een boost door 
middel van hydratatie, voeding 
en versteviging!

Heerlijk genieten van een    
goede ‘vakantie-nazorg?’

Maak nu een
afspraak! Bel  

013-5439028
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DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

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
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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!

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

Gilzeweg 36
4859 AB Bavel
0161 - 43 39 59

Ekkersrijt 1509
5692 AN Son
0499 - 37 15 45

www.vankemenadebest.nl

Bent u op zoek naar 
bestrating voor uw terras, 
oprit of bedrijfsterrein?
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Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  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  

       
Vishandel 
       van Schooten

• De lekkerste kibbeling

• Extra grote lekkerbekken

• Haring vers van het mes 

• En nog veel meer!

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

SERVICE  •  KWALITEIT  •  KL ANT VRIENDELIJKHEID

 De lekkerste  
vis haal je bij

       van SchootenDe gezelligste        van SchootenDe gezelligste        van Schootenkraam van        van Schootenkraam van        van Schooten

• De lekkerste kibbeling

• Extra grote lekkerbekken

• Haring vers van het mes 

• En nog veel meer!

• De lekkerste kibbeling

• Extra grote lekkerbekken

• Haring vers van het mes 

• En nog veel meer!

Tilburg & 
omstreken! 
(en niet te duur)

Altijd 
lekker vers!
Proef het 

zelf!
 

Woensdag & donderdag | Dalempromenade, Reeshof  
Vrijdag t/m zondag | Albert Heijn XL, Jan Heijnsstraat, Tilburg centrum

vishandelvanschooten
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BINNEN/BUITEN

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

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D

KIND1744 AdvVierIkcsBruistAllemaalDEF.indd   1 29-09-17   09:37

Het Integraal Kindercentrum

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

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

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

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

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

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

Met vriendelijke groet,

richten op uw business, dagelijkse dingen of uw gezin.

Neem nu een abonnement!

bent en nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen



Met bijvoorbeeld de Pink Gellac kleuren bent u 
verzekerd van 3 weken mooi gekleurde nagels.  
U bent bij mij helemaal vrij in de keuze wat en hoe u 
uw nagels wilt. Met keuze uit meer dan 40 kleuren zit 
er altijd iets voor u bij. Wilt u een speciale kleur, dan 
kan ik deze voor u bestellen. Ik vind het belangrijk 
dat een klant weggaat met een goed gevoel. Daarom 
kunt u bij mij precies aangeven wat u wilt en wordt 
daar goed naar geluisterd. Tijdens de behandeling 
vraag ik geregeld of u het goed vindt of dat u liever 

Voor een goed gevoel  
en de mooiste nagels
Wilt u mooie nagels voor een lage prijs met goede service? Dan bent u Bij Angela aan 
het goede adres. U kunt bij mij terecht voor het zetten van acrylnagels en gelnagels. 
U kunt er ook voor kiezen om gellak op uw natuurlijke nagels te laten aanbrengen. 
Ook manicure en nail-art kunt u bij mij boeken. Ik werk met goede merkproducten 
waardoor ik kwaliteit kan garanderen. 

iets aangepast ziet worden. Mijn salon bevindt zich aan 
de Voorschotenstraat 57 in Koolhoven. Via de website 
www.bijangela.com kunt u alle informatie vinden die u 
nodig heeft. Ook vindt u daar mijn portfolio. Kijk gerust 
eens rond op deze site. Ik ben ook altijd te bereiken op 
06-23466764.

Ik hoop u binnenkort te 
mogen verwelkomen.

Groetjes Angela Schouw

Voorschotenstraat 57, Koolhoven  |  06-23466764  |  www.bijangela.com
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11
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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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Filiaal Rijen
Stationstraat 46

Geopend: woensdag t/m 

zondag 11.30 - 20.00 uur  

Filiaal Reeshof Tilburg
 Huibevendreef 18

 Geopend: woensdag t/m 

zondag 14.00 - 21.00 uur

KOM ZELF  
MAAR EENS 
PROEVEN!

Foto: Brigitte Feijen

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

Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 
sinds 2002. Er wordt alleen op afspraak behandeld, hierdoor wordt er tijd 
gereserveerd waarin alle aandacht naar uw maatje gaat. Uw huisdier krijgt de 
behandeling die bij de vachtsoort past en het belang van het dier staat altijd voorop.

Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 
sinds 2002. Er wordt alleen op afspraak behandeld, hierdoor wordt er tijd 

 Uw huisdier krijgt de 
behandeling die bij de vachtsoort past en het belang van het dier staat altijd voorop.

Trimsalon de Vachtwacht 
  Dé trimsalon voor honden, katten en konijnen

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432   |  www.trimsalondevachtwacht.nl

De VachtWacht

Trimsalon

Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 
sinds 2002. Er wordt alleen op afspraak behandeld, hierdoor wordt er tijd 

Trimsalon de Vachtwacht
Dé trimsalon voor honden, katten en konijnen
Uw huisdier wordt behandeld door Jeannette Weel-Moes, gediplomeerd trimster 

Dé trimsalon voor honden, katten en konijnenDé trimsalon voor honden, katten en konijnen

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432   |  www.trimsalondevachtwacht.nl

De VachtWachtDe VachtWacht

TrimsalonTrimsalon

  

Meer informatie vindt u op 
www.trimsalondevachtwacht.nl en 
op de facebookpagina. Voor vragen of 
het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar 06 22656432

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-22 656 432   |  

VERHUISD
Per 19 augustus
geopend aan de 

Lovensekanaaldijk 21 
in Tilburg.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING
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DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Familiebedrijf
“Van de Sande Woninginrichters is al sinds 
1932 een begrip in de regio en zo’n twintig 
jaar geleden hebben mijn broer en ik, 
samen met onze partners, dit familiebedrijf 
overgenomen. Geweldig om met familie 
samen te werken; we weten precies wat 
we aan elkaar hebben, waardoor we onze 
klanten niets dan het beste weten te bieden.”

Assortiment
“In onze winkel verkopen wij alles op het 
gebied van stoffering en vloerbedekking; van 
gordijnen tot karpetten en van zonwering tot 
pvc vloeren. Op onze website is al een goed 
beeld te krijgen van ons ruime assortiment, 
maar het best kun je eigenlijk gewoon eens 
een keer bij ons binnen komen lopen.”

Keuze genoeg
“Wij staan voor kwaliteit en doen alles in 
eigen beheer, van het adviseren tot het 
installeren. Daarnaast staat service bij ons 

Een begrip in de regio
zeer hoog in het vaandel en proberen wij ons telkens 
weer te onderscheiden door te blijven vernieuwen. 
Het assortiment wisselt dan ook continu en we 
houden de nieuwste ontwikkelingen nauwlettend 
in de gaten om de laatste trends te kunnen leveren. 
Maar tegelijkertijd ben je bij ons ook nog steeds 
aan het juiste adres voor een wat klassiekere stijl. 
Kortom, we kunnen iedereen, met welke smaak dan 
ook, van dienst zijn. Onze grote showroom hangt 
altijd vol, dus keuze genoeg.”

Alles kan
“Een mooi interieur creëren voor onze klanten, dat 
is het mooiste wat er is en vormt elke dag dan ook 
weer onze uitdaging. Of we nu voor een klant alleen 
een gordijn hoeven te verzorgen of dat we 
van een interieurbouwer de stoffering van 
een groot project mogen doen. Alles kan en 
vrijwel niets is ons te gek!”

weer onze uitdaging. Of we nu voor een klant alleen 
een gordijn hoeven te verzorgen of dat we 
van een interieurbouwer de stoffering van 
een groot project mogen doen. Alles kan en 

JE INTERIEUR 
MOET 

AANVOELEN 
ALS EEN 

TWEEDE HUID 
WAARIN JE 
JE VEILIG, 

BESCHERMD 
EN OP JE 

GEMAK 
VOELT. VAN 
DE SANDE 
WONING-

INRICHTERS 
KAN HIERBIJ 

HELPEN...

GOIRKESTRAAT 53B, TILBURG
013-5360625  |  WWW.VDSANDEWONINGINRICHTERS.NL

BRUISENDE/ZAKEN
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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

Sporten in groepsverband.
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient.

Werken aan je fi guur. Conditie verbeteren.

HEB JE ENERGIE TEVEEL?

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  

Sporten in groepsverband.
De persoonlijke aandacht krijgen die je verdient.

Werken aan je fi guur. Conditie verbeteren.

HEB JE ENERGIE TEVEEL?
BEHAAL JE DOEL & ONTDEK HET VERSCHIL
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Hazennest-West 40-05, Tilburg
06-29032344

www.pinguinvloeren.nl

Kom langs en 
neem een kijkje 

in onze 
showroom

Pinguinvloeren is een zelfstandig 
bedrijf dat gespecialiseerd is in 

het stofferen van vloeren, trappen 
en wandbekleding. 

We leveren onze diensten aan 
particuliere en zakelijke klanten. 

Ook voor projecten kunt u ons 
prima inzetten. 

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

Geniet van je 
PVC vloer

ZORGELOOS GENIETEN, OOK  
IN EEN SCANDINAVISCHE STIJL

Scandinavische PVC vloer van mFLOR

LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen
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23 T/M 29 SEPTEMBER
BREDA

ARUBA WEEK

23 T/M 29 SEPTEMBER

ARUBA WEEK

Kijk voor het volledige programma op hollandcasino.nl

HC_BRE_ARUBA-WEEK_ADV-BRUIST_IS_162x162_v2.indd   1 03/07/2019   17:39

INTERESSE?  

Schrijf je nu in voor 

een cursus.

 Kijk voor locaties 

en tijden op de 

website.

GIGAKIDS TYPECURSUS

GIGAKIDS DYSLEXIE 
TYPECURSUS

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

Wil je leren blind typen?

Met typetrainer leert je snel en op een leuke manier 
in 10 weken blind te typen met tien vingers. Na elke 
oefening zie je de resultaten die je hebt behaald. Als je 
een oefening goed hebt gedaan, kun je doorgaan met 
de volgende oefening. Ook zijn er spellen waarmee je de 
oefeningen kunt afwisselen en de letters die je lastig vindt 
nog eens extra kan trainen.

Persoonlijke Begeleiding
Om blind te kunnen typen, is het nodig om vaak en 
regelmatig te oefenen. De letters moeten geautomatiseerd 
worden. Regelmatig oefenen vergt enige zelfdiscipline. 
Daarom bieden we de mogelijkheid van persoonlijke 
begeleiding aan. Elke week (10 weken lang) bekijkt 
een cursusleider van typetrainer de resultaten en zal 
persoonlijke feedback geven.
Een certificaat wordt afgegeven als alle letters zijn 
geleerd, deze met de juiste vingers worden aangeslagen 
en er voldoende is geoefend. De cursusleider beoordeelt 
of er voldoende geoefend is.

LEER SNELLER EN BETER TYPEN, EN  
JE HEBT ER EEN LEVEN LANG PLEZIER VAN! 06-430 808 32

www.lesvanclasin.nl

Bij Les van Clasin  
leer je blind typen met 

10 vingers!

Het online oefenen  
wordt afgewisseld met 

fysieke lessen.

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING CLASIN DEHING
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Bijzondere werkwijze
Thea gaat verder waar andere makelaars ophouden. Met veel persoonlijke 
aandacht helpt Thea mensen bij het kopen of verkopen van een woning. 
Bij bezichtigingen is ze altijd ruim van tevoren aanwezig en controleert ze 
of het huis er tiptop uitziet. De kracht van TVO Makelaardij is service- en 
klantgerichtheid. Daarom is het bedrijf ook in de avonduren en in het weekend 
telefonisch bereikbaar. 

Woningen die bij andere makelaars maanden in de verkoop staan, heeft Thea 
binnen no-time verkocht. Dat komt doordat Thea alles op alles zet om de woning 
te verkopen. Ze probeert zowel koper als verkoper zo goed mogelijk te helpen. 
“Vaak twijfelen mensen en hebben ze een duwtje in de rug nodig.” Thea helpt 
kopers in deze situatie om een goede beslissing te maken. 

Online makelaar
TVO Makelaardij is een online makelaar, er is geen kantoor. Hierdoor zijn er ook 
geen hoge kosten en blijven de prijzen voor de dienstverlening laag. Gesprekken 

vinden plaats in de te verkopen woning 
zodat ze gelijk de woning ziet voor een 
gratis waardebepaling. In een gezellige 
omgeving op locatie wordt samen met de 
koper(s) en verkoper(s) het koopcontract 

ondertekend. Wanneer u TVO Makelaardij inschakelt, weet u vooraf precies wat 
u kunt verwachten. U betaalt alleen de courtage, inclusief adverteren op Funda 
en brochures. Dus geen verrassingen achteraf!

Bent u van plan om uw woning te gaan verkopen met de hulp van een gedreven 
makelaar? Of zoekt u juist hulp bij de aankoop van een woning? Neem dan eens 
contact op met TVO Makelaardij!

Vijftien jaar geleden begon 
Thea Vorstenbosch met haar 
bedrijf TVO Makelaardij. 
In deze jaren heeft ze 
veel successen geboekt 
en zelfs in moeilijkere 
jaren veel verkocht. Dat 
heeft te maken met haar 
gedreven persoonlijkheid 
en enthousiasme voor de 
woningen die ze verkoopt. 
De passie voor het 
makelaarsvak ziet u terug in 
de werkwijze van Thea. 

TVO MAKELAARDIJ IS UW PARTNER  
ALS HET AANKOMT OP HET AAN- OF  
VERKOPEN VAN UW WONING

Enthousiasme
voor het makelaarsvak

TVO Makelaardij Thea Vorstenbosch Makelaar o.z. Postbus 8538, Tilburg  |  06 51 68 72 68  |  info@tvomakelaardij.nl  |  www.tvomakelaardij.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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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.

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.

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

Alles wat gebruikt wordt heeft onderhoud nodig, zo ook een piano of 
vleugel. Om een instrument in optimale conditie te houden adviseren 
wij u om het regelmatig te laten stemmen. Wij adviseren om dit 2 x per 
jaar te laten doen. Tijdens het stemmen kijken wij dan ook de afstelling 
goed na. Mocht er iets niet helemaal in orde zijn, dan verhelpen wij dat 
ook meteen. Eventuele aankomende kleine of grote reparaties worden 
door onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. Indien u
dit wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.

Je piano laten stemmen?

dit wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.dit wenst kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.

www.simonspiano.nl

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!
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DOE INSPIRATIE OP
Hoe ziet jouw ideale droom-
bruiloft eruit? En die van je 

partner? Neem de tijd om dit los 
van elkaar te bedenken en op te 

schrijven. Nu alle opties nog 
open zijn, heb je alle vrijheid om 
te bedenken wat jij nu écht wilt 
voor je bruiloft. Dit is de tijd om 

inspiratie op te doen. 

EEN TROUWPLAN MAKEN
Nadat je inspiratie hebt 

verzameld, kun je een trouwplan 
gaan maken. Bedenk in welk

Een                    plannen?
             Zo begin je!

Ga jij trouwen met jouw 
grote liefde? Het plannen 

van een bruiloft is een 
uitdagende klus. Begin 

daarom ruim op tijd met 
de voorbereidingen.

Hoe je begint?
Wij geven tips!

bruiloft

MAAK JULLIE 
SPECIALE DAG 
ONVERGETELIJK 

BRUISENDE/TIPS

Een                    plannen?
             Zo begin je!

DE DAGPLANNING
Nadat je de voorbereiding duidelijk voor ogen hebt, is het tijd voor 
de laatste stap in het plannen van je bruiloft: een uitgebreide dag -
planning maken. Neem hier iedereen in op die een bijdrage levert 
aan de grote dag. Zo weet iedereen precies wat hij of zij moet doen. 

GENIET!
Eigenlijk is er nog één allerlaatste stap: vergeet niet om op de grote 
dag met volle teugen te genieten! Maak er een dag van waar je de 
rest van je leven met plezier aan terugdenkt. Met deze tips moet 
dat zeker lukken. 

bruiloft
seizoen jullie willen trouwen, wat de sfeer gaat zijn, 
op welk moment van de dag jullie de ceremonie 
willen houden en welke onderdelen écht niet mogen 
ontbreken op deze speciale dag. 

HET BRUILOFTSBUDGET
Ook aan het minst leuke onderdeel van trouwen 
moet worden gedacht: het budget. Wat willen en 
kunnen jullie uitgeven? Dit is ook een goed moment 
om prioriteiten te stellen en het budget hierover te 
verdelen. Daarna kun je altijd nog kijken wat er 
aan budget over is om de bruiloft nóg 
onvergetelijker te maken. 

KIES DE JUISTE LEVERANCIERS
Met de juiste mensen wordt je bruiloft een groot 
succes. Met een goede weddingplanner zorg je ervoor 
dat de organisatie van je bruiloft stressvrij verloopt en 
alles tot in de puntjes is verzorgd. Denk ook aan een 
goede trouwfotograaf, videograaf en bloemist. En 
weet je al waar je de jurk en zijn pak gaat kopen?

EEN PLANNING MAKEN
Nu je in grote lijnen weet wat er allemaal moet 
gebeuren, kan het echte plannen beginnen. Wanneer 
moet alles geregeld zijn? Met de juiste planning 
zorg je dat de voorbereidingen goed verlopen.  
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

In deze rubriek vertellen adverteerders aan 
de hand van vijf vragen hoe ze de 
samenwerking met Bruist ervaren. 

Deze week: Dokter André, iemand die al 
jarenlang onderdeel uitmaakt van onze 
glossy magazines. Deze trouwe klant is 
zeer tevreden over onze samenwerking 

en daar zijn wij op onze 
beurt erg trots op!

Met 37 uitgaven en een oplage van bijna 250.000 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist 
een succesvolle formule in diverse regio’s in Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien 
naar minstens 50 edities. Onze visie is: ‘ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid omhooggaat’. Daarom komen de ondernemers in onze magazines en 
op onze website op een unieke manier aan het woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Media-adviseur René Moes is een keer op 
bezoek gekomen en we hebben een gesprek 
gehad. Dat is alweer zo’n twee á drie jaar 
geleden. En nog altijd ben ik enorm tevreden.

Waarom heb je gekozen om te adverteren bij 
Bruist?
Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten wie 
je bent. De manier waarop mijn bedrijf in het 
magazine staat, heeft veel invloed. Het feit dat ik 
in de Bruist magazines sta met een artikel over 
mijn bedrijf in plaats van een advertentie, levert 
mij veel autoriteit in mijn vakgebied op. Dankzij 
de artikelen krijgen mensen meer vertrouwen in 
mijn bedrijf. In mijn vak is dat heel belangrijk, 
want een botox behandeling is niet iets wat je 
zomaar even doet.

Dokter André

Ook de uitstraling van het magazine speelt een belangrijke rol. Juist in mijn 
sector moet een blad een glossy uitstraling hebben. De mensen die bij mij 
komen, houden van beauty. Iets moet mooi zijn. Het moet glanzend zijn en 
glimmen. Bruist heeft dat ook. Dat nodigt uit om op te pakken en door te 
bladeren. Voor mij als adverteerder is dat natuurlijk heel belangrijk.

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
Eigenlijk heel goed! Ik vond het ook leuk dat ik laatst door René was 
uitgenodigd om mee te gaan naar het tennistoernooi in Rosmalen. Dat 
was heel erg leuk en gezellig, helemaal voor mij als tennisliefhebber.

Wat heeft adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Veel mensen kennen mij en weten me te vinden, omdat ze mij hebben 
gezien in een magazine. Ik vraag ook geregeld hoe mensen bij mij 
terechtkomen. En dan krijg ik vaak te horen dat ze mij in een blad hebben 
zien staan. Het regelmatig herhalen van advertenties is dan ook goed voor 
de herkenbaarheid van mijn bedrijf.

Zou je Bruist aanbevelen? 
Jazeker, en dat doe ik af en toe ook. Tegenwoordig geloven steeds minder 
mensen in adverteren in papieren bladen. Veel mensen doen vooral aan 
social media. Ik vind juist dat die combinatie van papieren bladen en 
social media heel goed werkt.

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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4000M2 FITNESS EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

WWW.THEFACTORYSPORTANDFUN.NL           0161-232282

Op zoek naar een tweedehands motor?
Deze vind je bij Wheel Motoren!

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-30114922
www.wheelmotoren.nl  |   wheelmotoren

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

Lovensekanaaldijk 21, Tilburg  |  06-30114922

 Peter Weel-Moes

tweedehands motor?

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

 Peter Weel-Moes

Peter doet inkoop/verkoop van 2e hands motoren 
en daarnaast kunt u er terecht voor het onderhoud
en reparaties aan alle merken. 

VERHUISD
Per 7 september 
geopend aan de 

Lovensekanaaldijk 21 
in Tilburg.

Wilt u ook meer bezoekers op uw site?

Lichtenvoordestraat 34, Tilburg  |  06 1566 8373  |  info@droweb.nl  |  www.droweb.nl

DROWEB is dé perfecte partner op het gebied van offline & online marketing. Of het hier nou gaat om 
het ontwikkelen van een huisstijl, het bouwen van een website of het inrichten van een webshop. Onze 
klantenkring bevindt zich vooral binnen Brabant. Maar ook buiten de provinciegrenzen zijn wij actief. 

Wilt u ook meer bezoekers
DROWEB is dé perfecte partner op het gebied van offline & online marketing. Of het hier nou gaat om DROWEB is dé perfecte partner op het gebied van offline & online marketing. Of het hier nou gaat om DROWEB is dé perfecte partner op het gebied van offline & online marketing. Of het hier nou gaat om DROWEB is dé perfecte partner op het gebied van offline & online marketing. Of het hier nou gaat om 
het ontwikkelen van een huisstijl, het bouwen van een website of het inrichten van een webshop. Onze 
klantenkring bevindt zich vooral binnen Brabant. Maar ook buiten de provinciegrenzen zijn wij actief. 

WEBDESIGN
Websites, webshops  

& onderhoud

GRAFISCH DESIGN
Logo, visitekaartjes,  

roll-up banners

ONLINE MARKETING
Website- & Zoekmachine- 

optimalisatie

KIJK ONLINE NAAR DE MOGELIJKHEDEN
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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

September
Ram 21-03/20-04
Ook al is deze maand heel goed voor de 
liefde, vergeet je familie en vrienden niet. 
Vrije tijd kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor het verbeteren van je fysieke conditie.

Stier 21-04/20-05
De Stier is opmerkzamer en hij zal zijn 
prioriteiten opnieuw evalueren. Geen zorgen op 
het gebied van relaties, er zullen geen grote 
veranderingen zijn in september.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Je zult met je partner harmonie ervaren en 
begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Ook 
kunnen Tweelingen uitkijken naar een 
stabiele periode in hun carrière.

Kreeft 21-06/22-07
In stressvolle situaties word je snel 
gefrustreerd en dit kan ervoor zorgen dat 
je de stress op je vrienden of familie botviert, 
dus pas hiervoor op.

Leeuw 23-07/22-08
September heeft een stressvolle periode voor 
je in petto. Relaties zakken wat weg omdat 
de Leeuw de tijd nodig heeft om alles bij te 
werken wat hij gemist heeft in de zomer.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende de maand september is het 
eenvoudig voor je om al je problemen op te 
lossen. Relaties kunnen je afl eiden van je 
doel, dus houd werk en plezier gescheiden.

Weegschaal 23-09/22-10
Wees voorbereid. September geeft je de moed 
om te zeggen wat je het liefste wil. Het is 
makkelijk voor je om te vragen om meer 
salaris of een langere vakantie.

Schorpioen 23-10/22-11
De aanstaande herfst brengt je in kalmer 
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand 
september zal blijven voelen. De situatie in 
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Deze maand kun je positieve energie 
verwachten op het gebied van relaties. Als je 
single bent, moet je je ogen openhouden. 
Er is een kans om je soulmate te ontmoeten.

Steenbok 22-12/20-01
In september zou elke Steenbok zijn tijd en 
energie aan zijn gezondheid moeten wijden. 
Lange werkdagen en veel overwerk kunnen 
een slechte invloed hebben.

Waterman 21-01/19-02
September zal tamelijk serieus zijn in het 
privéleven. De beginnende liefde van de 
Waterman is afgesleten, maar dat betekent 
niet dat je relatie zinloos is.

Vissen 20-02/20-03 
Je moet oppassen met je fysieke kracht, 
verdeel deze goed. Als je jezelf hebt 
overschat bij het wisselen van het seizoen, 
kan dit ten koste gaan van je gezondheid.

Maagd
Het is deze 

maand 
eenvoudig
om al je 

problemen op 
te lossen.

HOROSCOOP
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Lange Wagenstraat 55e, Gilze  |  0161-456055  |  info@oefentherapiecesar-gilze.nl  |  www.oefentherapiecesar-gilze.nl

Sporten bij de
       oefentherapeutSinds juli bieden we 

naast de individuele 
oefentherapie 

ook groepslessen 
aan. Groepslessen 
Oefentherapie voor 

jong en oud maar ook 
zogenaamde 'try out' 

lessen, waarbij iedere 
keer één thema 

centraal staat. 

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

per e-mail

jong en oud maar ook 
zogenaamde 'try out' 

lessen, waarbij iedere 
keer één thema 

centraal staat. 

verschil drie weken kan maken!
In de lessen maken wij gebruik van 
verschillende ballen en andere oefen-
materialen wat het extra dynamisch maakt. 

De lessen vinden plaats op do. 19 en  
26 september en 3 oktober om 20 uur in  
onze praktijk in Gilze. De kosten zijn € 35,-  
incl. 1 oefenbal.

Wil jij dit ook eens uitproberen? 
Neem dan contact met ons op!

In september/ oktober bieden wij 
opnieuw een traject aan van drie
lessen 'Balance Yourself 2.0'. Met 
uitdagende oefeningen train je diverse 
spierengroepen waardoor je fitter wordt, 
je balans verbetert en je rompstabiliteit 
toeneemt. Het is ongelooflijk wat een 



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!

Verhulst Radio en Televisie
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!

Al eens de

perfecte koffi e 

AL 40 JAAR
EEN BEGRIP 

Verhulst Radio en Televisie
0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

IN DE REGIO!

Verhulst Radio en Televisie
0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

AL 40 JAAR
EEN BEGRIP 
IN DE REGIO!

perfecte koffi e
geproefd?

Probeer eens een volautomaat 
bonenmachine. De bonen worden 
vers gemalen in het apparaat. 
Hierdoor komt het aroma pas vrij in 
het kopje, waardoor u intens genieten 
kan van uw vers gemalen bonen. 
Klinkt lekker toch? Wij hebben 
verschillende apparaten in voorraad. 

Kom langs en proef de intensiteit 
van een lekkere bak koffi e!

Openingstijden: 

Kom langs en proef de intensiteit 
van een lekkere bak koffi e!
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Als de vakantie weer voorbij is, ga je voor snel en makkelijk, maar ook voor voedzaam. 
Waarom niet dit broodje kipsaté of een vegetarisch bordje vol powerfood?

Broodje met

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

Bak de stukjes kip in een pan met een 
beetje olie of boter en bestrooi tijdens het 
bakken met wat peper en zout. Schep als 
de kip gaar is deze door de satésaus. 
Snijd de pistoletjes open en beleg met 
plakjes komkommer. 

Schep hier wat van de kipsaté op en 
verdeel wat taugé en gebakken uitjes er-
over. Snijd de rode peper in dunne ringen 
en verdeel deze naar smaak erover.

Houd als maaltijd 2 broodjes per persoon 
aan en als lunch 1 per persoon.

INGREDIËNTEN
300 gr kipfi let in blokjes

boter of olie om te bakken
peper en zout

1 portie satésaus
4 pistoletjes

1 komkommer
125 gr taugé

gebakken uitjes
1 rode peper

4 STUKS - 25 MINUTEN

VERWIJDER 
PRIJSSTICKERS van 

je nieuwe servies door 
een warme föhn 
tenminste dertig 
seconden op de 
sticker te richten.

ETEN OPWARMEN
IN DE MAGNETRON? 

Het is sneller warm 
als je wat ruimte
in het midden
van het bord 

openlaat.

DRINK WATER tussen 
het drinken van rode 
wijn door. Het water 
spoelt de wijn van je 
tanden, waardoor je 
minder kans hebt op 

paarse tanden.

kipsate Couscous

eK
EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.v

BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

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

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous

h Rs
6160



MAALBERGENSTRAAT 38, TILBURG  |  06-13047432
GISELLE.KONING@PERSONALTOUCHTRAVEL.NL

Giselle Koning

Op safari: ontdek de eindeloze mogelijkheden

Eén van de mooiste manieren om een bestemming echt 
te beleven, is door de natuur in te gaan. En hoe doe je 

dit nu beter dan met een safari! Per jeep, boot, lopend, te 
paard of zelfs vanuit een luchtballon. De mogelijkheden 

zijn omvangrijk en de bestemmingen zijn bijna eindeloos. 
Want tenslotte kan je met een safari alle kanten op. Een 

safari kan in meer landen dan je wellicht zou denken. 
Ga bijvoorbeeld walvissen spotten in Canada of luiaards 

zoeken in Costa Rica.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een safari te 
beleven; de jeepsafari blijft leuk, maar met een safari kun 
je eigenlijk alle kanten uit. Voor de echte avonturiers zelfs 

in het diepste van de nacht. Til je safari beleving naar 
een nog hoger niveau met één van deze andere soorten 

safari’s.
Neem voor meer informatie contact met me op!

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

REE 1909

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

pizza 
roti 
fiesta 
burrito 

reserveren 
nacho 
koffie 
thee
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Pino’s Wereld Eetcafé

3-gangenmenu
voor 2 personen

3-gangenmenu
Maak kans op een:

013-5425523  | WWW.PINOS-EETCAFE.NL

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 Voerendaalstraat 4, Tilburg

Kenmerken

Woonoppervlakte 155 m2

Perceeloppervlakte 213 m2

Inhoud  619 m3

Aantal kamers  4
Aantal slaapkamers 3
Bouwjaar 2007

6362



Dé nieuwe Passat
Rijk uitgerust met Comfort Business-pakket en DSG-automaat
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Nú al te bestellen 
vanaf

€ 39.575
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