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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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In april van dit jaar opende Boot 013 de deuren in de Piushaven te 
Tilburg. Vanaf het allereerste begin is het een succes. En dat is niet voor 
niets. Eten bij Boot 013 is namelijk extra bijzonder omdat het restaurant 
drijft op het water. Hier kun je genieten van heerlijke gerechten, bereid 
op de kenmerkende Big Green Eggs.

ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATERLaat je eens aangenaam 

verrassen

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING
Het restaurant bestaat uit twee verdiepingen en beschikt over 
een ruim terras van in totaal 232 m2, waarvan 162 m2  op het 
water. Het interieur ademt dankzij de combinatie van hout en 
staal een industriële en tegelijkertijd warme sfeer. Alles klopt, 
tot in de kleinste details. “Het was de bedoeling een interieur 
te maken dat anders is dan anders”, vertelt eigenaar Rob 
Ammersdorffer. “Ik wilde iets creëren dat er nog niet is, dat is 
mijn drijfveer. Boot 013 voegt wat mij betreft dan ook echt iets 
toe aan de Piushaven.”

Alles vers bereid  “Er staan veel vlees- en visgerechten 
op onze menukaart. Deze worden klaargemaakt op onze 
Big Green Eggs. Daardoor behoudt het eten alle voedings- 
en smaakstoffen en krijgen de gerechten een typische 
houtskoolsmaak.” Wil je echt iets speciaals? Probeer dan 
eens het ‘dry aged’ vlees uit een van de eigen rijpingskasten 
van Boot 013. “Tijdens het rijpingsproces verdampt het vocht 

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

uit het vlees, waardoor het een vollere smaak krijgt en extra 
mals wordt. Absoluut een aanrader.” Alles wordt bij Boot 
013 vers bereid. “We doen geen concessies op het gebied 
van kwaliteit en gebruiken alleen het beste vlees.”

Een totaalbeleving  Uiteraard maakt een uitgebreide 
drankenkaart, met tussen de 25 en 30 soorten bier en 
wijn, het helemaal af. Je kunt bij Boot 013 dan ook niet 
alleen lunchen en dineren, maar ook lekker borrelen. “Het 
gaat bij ons niet alleen om eten en drinken, wij bieden een 
totaalbeleving.” Kennelijk slaat dat aan, want Boot 013 draait 
op volle toeren en zit regelmatig helemaal vol. “Mensen 
blijven lang hangen en zijn super enthousiast.” 

Eigenlijk moet je het vooral zelf 
een keer komen ervaren!

Team Boot013
ALS JE HIER EEN KEER GEWEEST 
BENT, BEN JE VERKOCHT!

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING 
OP HET WATER

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

Laat je eens aangenaam 
verrassen

EEN UNIEKE CULINAIRE BELEVINGEEN UNIEKE CULINAIRE BELEVINGEEN UNIEKE CULINAIRE BELEVING



Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 

Jan trots eigenaresse van 
Gordijncentrum in Dongen. 
Mijn visie is dat je interieur 
een weerspiegeling van je 

karakter moet zijn. Laat mij 
je foto’s en/of tekening van 

jouw woning zien, nieuwbouw 
of bestaand, en ik ga er een 

supermooi geheel van maken 
voor een budget dat bij je 

past. Graag tot ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

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

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, Dongen 
0162 313 876

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

RAAMDECORATIE & VLOERKLEDEN
Gordijncentrum by Jan & Claudia is 
een gezellige en eigentijdse Gordijn & 
Vloerkleden Speciaalzaak waar je voor 
elk budget terecht kunt voor gordijnen, 
raamdecoratie, horren en vloerkleden.

RAAMDECORATIE & VLOERKLEDEN
Ruim 45 jaar specialist in

OKTOBER
woonmaand

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout 
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Huub van Hoof 
EINDREDACTIE Maaike van Helmond
ACQUISITIE Rogier Jongerden, 06-47885009

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

  Like ons op Facebook.com/BruistReeshof

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

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

COLOFON

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

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

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker op de bank, met misschien zelfs al wel 
een warm dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag 
duidelijk zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in Nederland! En in België 
trouwens ook... Trek er dus toch eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld 
een dagje (of misschien zelfs weekendje) naar Gent. Waarom Gent? 
Niet alleen biedt deze stad een perfecte mix tussen geschiedenis, 
cultuur en het moderne stadsleven. Ook is het hier deze tijd van het 
jaar prachtig doordat de vele bomen rood, oranje en geel kleuren wat 
de stad een warm aanzicht geeft. Meer over wat Gent zoal te bieden 
heeft, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je 
op papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van 
bruisende ondernemers als Hummingbird en Gordijncentrum die je 
maar al te graag een kijkje in hun keuken geven. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers

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

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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06-47885009



SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit
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HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!

1110



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!

Of op zoek naar goede handverzorging en pedicure behandelingen in Tilburg?
Dan bent u bij schoonheidssalon Artinails & Beauty aan het juiste adres. Verder
kun je uit diverse (herfst)kleuren kiezen voor de nagels van je handen en voeten.

Ook je handen en voeten voorzien 
van mooie, nieuwe herfsttinten?

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

Vooral in de herfst en winter heb je behoefte aan heel andere kleuren dan tijdens 

de zomer. Wij kunnen je helpen in je keuze voor welke nagellak het beste bij je 

huid past. Tijdens de donkere maanden geldt bijna hoe donkerder de nagellak, hoe 

beter. Donkerblauw is een klassieker, maar ook donkerpaars en zelfs bruin zijn het 

helemaal tijdens de komende seizoenen. En nogmaals, hoe donkerder, hoe beter. 

Matte kleuren zijn hot wat niet betekent dat je in de winter niet een keer een felle 

kleur zou kunnen kiezen. 

Mooi, passende nagellak vormen de fi nishing touch van een goede verzorging van 

je nagels. Zowel van je handen als je voeten. U kunt de behandeling uitbreiden met 

een gellak. Gellak is perfect voor als je langdurig plezier wilt hebben van een kleur 

op je nagels.

Wij zijn gespecialiseerd in de verzorging van uw hand- en voetnagels. 

Bijvoorbeeld als u last heeft van likdoorns, eeltproblemen is een bezoek aan 

onze schoonheidssalon geen overbodige luxe. Daarbij kunt u bij ons ook terecht 

voor een heerlijke spa behandeling voor zowel uw handen als uw voeten.

Interesse in onze handverzorging en pedicurebehandelingen in Tilburg? 
Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 

Slechts
een telefoontje verwijderd van mooie nagels.

Nieuw 
Gelish Forever Marilyn 2019 
Autumn Gel Polish Collection 

Neem dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 



 

WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

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. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met dans 

en rap voor jong en oud

is te zien vanaf 19 oktober 

in onder andere Den Bosch, 

Haarlem, Hasselt (B), 

Rotterdam en Tilburg.

www.toneelmakerij.nl.
 van Nederland Bruist en van de glossy 

in onder andere Den Bosch, 

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

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

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. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

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

BRUISENDE SMAKEN 
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DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.

Het oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg

Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222, Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

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

drinkt met leuk gezelschap, bij 
Saints Poolcenter in Tilburg is 

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

zeker ook het gezelligste poolcafé 
van Tilburg”, vertelt eigenaar 

Clemens Bosveld trots.

Oudste én gezelligste
poolcafé van Tilburg
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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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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  

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.”

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! 

Heeft u uw eigen risico 
van de zorgverzekering 

voor 2019 al opgebruikt?  
Dan is het interessant om 

uw prothese nog dit jaar 
te vernieuwen!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN RONALD GIPHART
In deze meeslepende roman over ambitie, 
vriendschap en liefde lees je het verhaal 
van zes vrienden. Hun vriendschap 
begon bij ontelbare avonden in hun 
stamcafé. Begin jaren negentig begonnen 
ze een brouwerij en werden ze naast 
vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig 
jaar later zijn ze op weg naar een boshut 
in Duitsland om nog één weekend samen 
te zijn voordat ze het contract voor de 
verkoop van de brouwerij tekenen. 
Tijdens dit weekend refl ecteren ze op de 
vriendschap en op het leven. 
ALLE TIJD van RONALD GIPHART 
is vanaf 26 september te koop voor 
€ 24,99.

In F*CK DE LIEFDE komen drie liefdes-
verhalen samen. Lisa zit midden in een 
scheiding met Jack en reist met 
vriendinnen af naar Curaçao waar ze valt 
voor wereldreiziger Jim. Jack krijgt weer 
iets met Cindy. De zus van Cindy lijkt net 
carriere te gaan maken, terwijl haar man 
Said zijn baan verliest en dit verborgen 
houdt. Een fi lm van regisseur Appie 
Boudellah met o.a. Bo Maerten, Edwin 
Jonker, Thijs Römer, Victoria Koblenko, 
Yolanthe Cabau en Maurists Delchot.
F*ck de liefde draait vanaf 3 oktober in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
F*CK DE LIEFDE

Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in Nederland vaste prik 
geworden. Door het hele land 
worden talloze leuke feestjes 
gehouden omtrent het Oktoberfest. 
Hoewel het offi ciële feest duurt tot 
6 oktober, gaan de feestjes in 
Nederland vaak nog de hele maand 
door. Proost!
Kijk voor meer informatie over alle 
Oktoberfesten in Nederland op 
www.oktoberfesten.nl

 AGJE UIT
OKTOBERFEST
D

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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BRUISENDE/ZAKEN

Mirjam van de Weijer 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 mindsets kunt veranderen.

Hummingbird helpt je weer op weg

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

“IK GA IEDER 
GESPREK OPEN IN”
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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. 

Leon Hamers 

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

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.nl

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.nl 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.nl 

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.nl

5

4

2
1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.nl 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.nl

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.nl
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.nl

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.
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3X BODYTEC 
KENNISMAKINGSTRAINING

€ 49,-
SOLID HEALTH
WARMONDSTRAAT 116
INFO@SOLIDHEALTH.NU

ONDER BEGELEIDING VAN EEN PERSONAL TRAINER
EFFECTIEVE FULL BODY WORKOUT IN 20 MINUTEN

STAAT GELIJK AAN 3 UUR KRACHTTRAINING IN DE SPORTSCHOOL

1 T/M 31 OKTOBER
BREDA

1 T/M 31 OKTOBER
BREDA

PRIJZENREGEN
RUIM € 200.000,- AAN PRIJZEN!

HC_BRE_PRIJZENREGEN_ADV-BRUIST_IS_162x162_NL_v3.indd   1 06-09-19   15:19
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DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

Nassermeer
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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!

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

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

Welke hoofdpijn heeft u?
Iedere vorm van hoofdpijn is verschillend in duur, 
locatie, intensiteit en frequentie. Op basis van deze 
kenmerken kan een inschatting gemaakt worden 
van de vorm van hoofdpijn. Iedere vorm heeft 
namelijk een andere aanpak nodig.

Is de hoofdpijn vaak zeurend van aard? Zowel 
links als rechts aanwezig? En met de pijn kunt 
u alles nog doen? Dan heeft u waarschijnlijk 
spiespanningshoofdpijn. Dit is de meest 
voorkomende vorm van hoofdpijn. Men omschrijft 
het vaak als een drukkende pijn op het voorhoofd. 
Dit ligt niet alleen aan spierspanning. Het ligt 
eraan hoe goed de nek beweegt en hoe sterk 
de nekspieren zijn. Ook de lichaamshouding is 
belangrijk.

Heeft u hoofdpijn?

Gaat de hoofdpijn samen met een beperkte of stijve nek? Dat 
komt vaak door gewrichten of spieren in de nek. Deze vorm van 
hoofdpijn heet cervicogene hoofdpijn. Dit is eenvoudig op te 
lossen door de nek te behandelen.

Wilt u weten welke hoofdpijn u heeft?
Wilt u thuis een snelle test doen? Leg uw kin op uw borst en 
draai uw hoofd vervolgens naar links en naar rechts. Geeft dit pijn 
of hoofdpijn? Grote kans dat de oorzaak van deze pijn hoog in de 
nek zit! 

Wilt u van uw hoofdpijn af?
Maak dan een afspraak bij Fysiotheek Gilze. Want de oorzaak van 
hoofdpijn is vaak een gewricht, een spier, de houding, of heeft 
te maken met vermindering van kracht. Onze fysiotherapeuten 
kunnen u daarbij helpen. Kortom, wij helpen u graag van uw 
hoofdpijn af.

Fysiotheek Gilze is al jaren een begrip in Gilze. 
Hét gezondheidscentrum waar u terechtkunt voor fysiotherapie, fitness en verandering 
van uw leefstijl. Onder begeleiding van een professioneel en gespecialiseerd team biedt 
Fysiotheek Gilze u de mogelijkheid om te werken aan ‘de beste versie’ van uzelf.

Hoofdpijn is één van de meest gemelde 
klachten bij de huisarts. De fysiotherapeut 
krijgt zelden mensen die last hebben van 
hoofdpijn. Jammer, want de fysiotherapeut 
kan hier wel iets in betekenen. 

Ga dan eens naar een fysiotherapeut.  
Bij Fysiotheek Gilze kunnen ze u helpen. 
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

écht 
vruchtensap
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Onroerendgoed bemiddeling

Twan Zebregs 
  Makelaardij biedt deskundigheid én betrouwbaarheid

Maak een afspraak voor een 
vrijblijvende waardebepaling 

Bel voor  
een afspraak
06-53227622

(0)13 581 2121  |  0)6 53 22 76 22
twan@zebregs.nl  |  www. zebregs.nl

Meubelstoffering
                 in de breedste zin van het woord

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

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

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

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen en 
privacyschermen etc. 

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

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

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

hij meubelstoffeerder 
worden. Een droom die 

hij ook daadwerkelijk 
heeft waargemaakt. 

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

nog steeds meer als een 
hobby dan als werk.”

Amerikaanse modebedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore, veel leer mogen verwerken en 

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

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 

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

Amerikaanse modebedrijven ter wereld, in hun allereerste 
Europese Flagshipstore, veel leer mogen verwerken en 

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

zoals treinzits, wachtbanken, akoestische panelen en 
privacyschermen etc. 

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 
ontworpen en door ons worden vormgegeven. Tegelijkertijd vinden wij 

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

en elke dag voelt het 
nog steeds meer als een 

hobby dan als werk.”

Eigenaren: Niels en Monique van Ree |  Floresstraat 1, Tilburg  |  013-5132345  |  www.smits-vanree.nlBIJ ONS ZIT U GOED

revalidatiestoffering, zakelijke projecten en het bekleden 

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

VOOR

ZAKELIJK  |  PARTICULIER  |  REVALIDATIE

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

BEL 013-5132345 VOOR EEN AFSPRAAK

Wat wij ook erg graag doen, zijn specials die door interieurarchitecten zijn 

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

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

Mixed Martial Arts - Ladies only kickboxing

GET FIT THIS AUTUMN

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  

Laarstraat 61 & Ringbaan Oost 156 Tilburg  |  013-4682001  |  www.autoblaschke.nl

Het banden (wissel)seizoen  
is weer begonnen!

Bij Auto Blaschke kunt u terecht voor nieuwe en gebruikte banden. We verkopen alle maten, 
zomer-, winter- en all seasonbanden. Tegen een scherp tarief van € 90,00 liggen uw banden 

op velg opgeslagen in ons bandenhotel. U kunt deze dan twee keer per jaar wisselen.  
Voor losse banden betaalt u € 80,00 per wissel incl. opslag.

 Voor ons een extra service, voor u ruimtebesparing en geen gesleep met zware banden.  
Uiteraard kunt u de bandenwissel combineren met een onderhoudsbeurt of apk-keuring.  

Ons team staat graag voor u klaar!
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Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Dat er grote behoefte in de omgeving was aan een dierencrematorium met een 
hoge servicegraad blijkt uit de reacties van onze klanten. Naast deze hoge 
servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke rol, wij hanteren namelijk 
vaste lage prijzen. Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun 
overleden huisdier te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het 
weekend en de avonduren. 

Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers die zich meer dan 100% inzetten voor onze klanten. Hierdoor 
kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot deel van 
de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels veel 
ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ondanks dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft met een 
ander dierencrematorium, is het mogelijk om Dierencrematorium Memoria het 
transport, afscheid en crematie te laten verzorgen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u met veel liefde, 
persoonlijke aandacht en respect afscheid kan nemen van uw geliefde, 
overleden huisdier.  

7 mei 2018 opende 
dierencrematorium Memoria 
haar deuren. We kunnen 
terugkijken op een goed 
eerste jaar. Klanten weten 
ons steeds beter te vinden. 
Wij bedanken hierbij ook 
onze klanten voor het 
vertrouwen in Dieren-
crematorium Memoria.

Ook bij uw 
dierenarts
Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAARBESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0

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 safaribeleving naar 
een nog hoger niveau met één van deze andere soorten 

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

Paletplein 11, Tilburg 
013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl

Geniet bij Welkom 
van de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

Geniet bij Welkom 
van de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

Paletplein 11, Tilburg 
013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl

Bestel online bij Welkom 
de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

Welkom verzorgt graag de 
catering van de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

Paletplein 11, Tilburg 
013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl

Paletplein 11, Tilburg 
013 - 467 37 07  |  www.afhaalcentrumwelkom.nl
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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. En 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?

wenst, kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.wenst, kunnen wij u dan een passend reparatie-advies geven.
door onze stemmers direct opgemerkt en met u besproken. Indien u dit 

www.simonspiano.nl

Stemtarieven 
vanaf € 85,-

Dat doe je bij Simons Piano!

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

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

Alex de Beer

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

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

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

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaarleverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.
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Ken je dat gevoel? 
Plots krijg je de 
kriebels om het 

interieur van je huis 
helemaal om te gooien. 

Wellicht gaat het wat 
ver om alle muren een 
andere kleur te geven 

en het meubilair te 
vervangen. Gelukkig 

is het ook gewoon 
mogelijk om op een 
minder ingrijpende 

manier een totaal 
nieuwe look aan je 

woning te geven. 

Snelle        voor je huismake over

woning te geven. 

KUSSENS
Mooie kussens geven veel sfeer aan je huis. Ze 
kunnen je woonkamer of slaapkamer in één keer 
een totaal andere uitstraling geven. Geef karakter 
aan je interieur met kussens in felle kleuren en 
opvallende prints. Wil je juist een rustig en meer 
subtiel detail toevoegen aan je huis? Ga dan 
voor effen kussens. 

VLOERKLEED
Met een vloerkleed voeg je karakter toe aan je 
woning. Leg een vloerkleed bij de bank, in de 
gang of naast je bed. Of hang een vloerkleed 
aan de muur. Een kleed met een grafi sche print 
geeft je huis een moderne sfeer. Ga je liever 
voor een mooie bohemien uitstraling? Kies dan 
bijvoorbeeld voor een kleed met dierenprint. 

SCHILDERIJEN & FOTO’S
Wat je aan de muur hangt, doet veel voor de 
sfeer in een ruimte. Ga bijvoorbeeld voor één 

groot, indrukwekkend schilderij of creëer juist een speelse look met 
meerdere ingelijste posters. Wil je een persoonlijke twist geven aan 
een ruimte? Lijst dan een of meerdere eigen foto’s in en hang ze 
aan de muur.  

DEKBEDOVERTREK
Uitgekeken op de look van je slaapkamer? Met een nieuw dekbed-
overtrek geef je de ruimte al een complete metamorfose. Houd het 
clean en rustig met een effen wit dekbed of geef juist meer karakter 
aan de ruimte met een opvallende print. Vergeet ook hier de extra 
kussens niet om de look helemaal af te maken.

Snelle        voor je huis

GEEF 
KARAKTER 
AAN JE 
INTERIEUR

BRUIST/WONEN

sfeer in een ruimte. Ga bijvoorbeeld voor één 

GEEF 
KARAKTER 
AAN JE 
INTERIEUR
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STATIONSSTRAAT 8 - TILBURG  |  013-5425523
WWW.PINOS-EETCAFE.NL

Pino’s Wereld Eetcafé

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

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!

Een goed alternatief  
voor (private) lease?
Jazeker, voor een zakelijke of privé autohuur van 30 dagen 
of meer biedt Hertz Minilease u alle voordelen van leasing 
zonder langdurige contract verplichtingen.

Bij ons krijgt u totale flexibiliteit; geen betalingen vooraf en geen extra kosten 
wanneer u de auto eerder inlevert. We bieden een ruime keuze aan auto’s met maar 
liefst 3.000 kilometer vrij per maand, 24-uurs pechhulpdienst en verzekering voor 
schade en diefstal.  Alles inclusief voor een geweldig tarief!

	Een vast huurbedrag per maand

	Geen langdurig contract, geen betalingen vooraf 
 of extra kosten bij het eerder inleveren van de auto

	Wissel indien gewenst van auto

	Per 30 dagen krijgt u 3.000 vrije kilometers

	Verdien loyaliteitspunten met Hertz Gold Plus Rewards

	Inclusief 24-uurs pechhulpdienst

 u alle voordelen van leasing 
zonder langdurige contract verplichtingen.

Een vast huurbedrag per maand Bekijk onze 

scherpe 

tarieven op 

www.hertz.nl

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
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4000M2 FITNESS EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

WWW.THEFACTORYSPORTANDFUN.NL           0161-232282

Waarom een website?

KIJK ONLINE NAAR 
DE MOGELIJKHEDEN

Online visitekaartje
Jouw website wordt door ons met passie gebouwd. Samen met 
jou brengen we jouw wensen, de uitstraling, doelgroep en de 
doelstelling van je online visitekaartje in beeld. Vervolgens gaan 
wij de website voor je ontwerpen en ontwikkelen. Als deze fase is 
afgerond, krijg je de eerste opzet van je nieuwe website. Cool toch!

Mobiel, wel zo fi jn!
Het maken van een responsive design van de website heeft niet 
alleen te maken met het schalen van het ontwerp. Natuurlijk moet 
in dit proces ook gekeken worden naar de conversiemogelijkheden 
welke er voor mobiele gebruikers echt toe doen. Het aanwezig 
zijn op mobiele platforms is steeds belangrijker aan het worden. 

Google dwingt de webgebruikers ook steeds meer om 
een responsive website te laten maken. Een responsive 
website is eigenlijk niets meer dan een website die 
geoptimaliseerd is voor niet alleen desktop gebruikers, 
maar ook voor mobiele telefoons en tablets. Droweb kijkt 
ook naar de eisen die Google stelt aan een responsive 
website. Is de website bijvoorbeeld wel snel genoeg? En 
zijn de afbeeldingen nog wel duidelijk op een mobiele 
telefoon? Geen zorgen, wij fi xen dat!

Essentieel onderdeel van jouw communicatie

Jij wil toch ook 

GOED VOOR DE 

DAG KOMEN?

Bel 06-15668373

WEBDESIGN
Websites, webshops 

& onderhoud

GRAFISCH DESIGN
Logo, visitekaartjes, 

roll-up banners

ONLINE 
MARKETING

Website- & Zoekmachine-

optimalisatie

Lichtenvoordestraat 34, 
Tilburg

 06 1566 8373
info@droweb.nl 

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

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

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

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

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

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

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

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

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

prestatie. Velen bestellen 
hun elektronica en witgoed 

tegenwoordig online of bij de 
giganten en hebben geen idee 

wat ze daarmee mislopen.

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

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

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

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

Ook hét adres voor uw pasfoto’s!

 0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

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

Ook hét adres voor uw pasfoto’s!

 0161-222692  |  Raadhuisplein 9, Rijen  

AL 40 JAAR 

EEN BEGRIP 
IN DE REGIO!
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Bezoek nu de nieuwe webshop van TapijtTegelDiscount!
Profiteer van supervoordelige tapijttegels en waterbestendige pvc tegels
Op zoek naar een voordelige, praktische én sfeervolle vloer? Laat u inspireren door het uitgebrei-
de assortiment tapijttegels en waterbestendige pvc vloertegels in de vernieuwde webshop van 
TapijtTegelDiscount. Behalve scherp geprijsd, zijn alle vloertegels direct uit voorraad leverbaar. 
Om zo lang mogelijk van uw vloer te kunnen genieten, is het belangrijk dat u een vloer kiest die 
geschikt is voor het type ruimte en het gebruik. Wij adviseren u hier graag over. TapijtTegelDis-
count is een onderdeel van VloerenCentrale in Breda.

Veelzijdige tapijttegels 
Deze vloertegels zijn ideaal. Ze zijn sterk, 
duurzaam en gemakkelijk in onderhoud. De 
perfecte oplossing als u een vloer zoekt die 
snel, gemakkelijk en voordelig te leggen is. 
Omdat de tegels per stuk gelegd worden, 
hoeft niet de hele ruimte leeggehaald te 
worden bij het plaatsen van een nieuwe 
vloer. Allerlei kleuren, trendy dessins, struc-
turen en creatieve legpatronen zijn mo-
gelijk. Bijvoorbeeld een rustige en strakke 
uitstraling in een kleur, een gewaagd 
patroon of juist een kleurrijk Boogie Woogie 
effect. Onze tapijttegels zijn geschikt voor 
intensief (zakelijk) gebruik. Is er een tapijt-
tegel beschadigd of zit er een vlek op? In 
een handomdraai vervangt u de tegel. Ook 
zijn ze gemakkelijk mee te verhuizen.

Waterbestendige pvc vloeren 
Op zoek naar eigentijdse vloer voor de keuken, 
badkamer of andere vochtige ruimte? Kies 
dan voor een van onze waterbestendige pvc 
vloeren. Met deze vloeren loopt u geen risico 
op het loskomen van de toplaag of andere 
problemen door vocht. Behalve waterafsto-
tend zijn pvc vloeren hygiënisch, duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk, antislip en brandwer-
end. Zelfs vloerverwarming is bij onze water-
bestendige vloeren mogelijk.

Vlijmscherpe prijzen!
TapijtTegelDiscount levert eerste en tweede 
keus (nieuwe) tapijttegels en waterbestendige 
pvc vloeren tegen vlijmscherpe prijzen. Onze 
prijzen zijn zo laag, omdat wij restpartijen en 
overproducties groot inkopen. Uw voordeel kan 
bij ons hoog oplopen!

Niet gevonden wat u zoekt?
Bezoek dan onze voordeel-discounthal in Breda 
van ruim 2.500m²! We hebben zo’n 500.000 
tapijttegels en pvc tegels op voorraad. 

www.tapijttegeldiscount.nl
Takkebijsters 70, Breda 076-522 06 86 info@tapijttegeldiscount.nl Lange Wagenstraat 55e, Gilze  |  0161-456055  |  info@oefentherapiecesar-gilze.nl  |  www.oefentherapiecesar-gilze.nl

Met een uiltje knappen op zijn tijd  
raak je veel vermoeidheid kwijt 
Menig slaapprobleem zou opgelost zijn 
wanneer je makkelijk (weer) kan inslapen. 
Hier kun je wel wat tips en theorie bij 
gebruiken wellicht! 

www.oefentherapiecesar-gilze.nl

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

per e-mail

• Je hoofd gaat piekeren en malen
• Je lijf doet zeer
• Je benen zijn onrustig
• Je hebt een hele drukke dag achter de rug
• Je bent opeens klaarwakker
• Je kunt de zaken van de dag niet loslaten en bent onrustig
• Je partner snurkt
• Je kind houdt je uit de slaap… enz.

Je zou inslapen kunnen zien als een mindset die je bij je 
geboorte al hebt meegekregen. Het is een 'neutrale' mentale  
en fysieke staat die toelaat dat je gedachtenspinsels en  
(spier)activiteit loslaat en jezelf toevertrouwd aan het niets,  
aan een heilzame nachtrust.

Kijk voor 3 tips om beter te slapen op: 
www.slaapoefentherapie.nl/blog/inslapen-tips-en-theorie

Wil jij leren om beter te slapen? We helpen je graag als 
gespecialiseerde slaapoefentherapeuten.

Wat is er lekkerder dan dat je in bed stapt en 
dat je snel kunt inslapen, of dat je tussendoor 
even wakker wordt en dat weer inslapen dan 
geen probleem is. Het kan ook zijn dat je een 
keertje te vroeg wakker wordt. Niet erg, mits je 
daarna maar weer inslaapt...Toch?

Inslapen is cruciaal en er zijn veel redenen 
waarom dit bij jou verstoord kan zijn:



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

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

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

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

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

 De Wolmuis is  

ook een servicepunt 

van DHL, Sandd  

en DPD.

Alles te koop voor  
€ 1,- per stuk

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

Een mooie tweedehands jachtboot vind je bij ons!

Bekijk onze occcasions online. In verschillende prijscategorieën. 
Wegens goede verkoopresultaten vragen wij gebruikte boten voor de verkoop.

J A C H T B O U W

Koop nu een boot! 

Kijk naar het aanbod online.  

Ga naar www.zijlmans.nl

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!

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

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
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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 
voor 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

Achterlatertjes zijn kleine (handgemaakte) cadeautjes die ‘in het wild’ worden 
achtergelaten (bijv. op een bankje, in de bibliotheek) met als doel de vinder een 
glimlach te bezorgen.

Niet alleen de vinder wordt er blij van, de achterlater ook! Allereerst tijdens het maken 
van de achterlatertjes, daarna bij het ongezien achterlaten. En als laatste als er een 
reactie van de vinder komt op de Facebook-pagina.

Nicole Mangels is begonnen met het verspreiden van 
achterlatertjes om de wereld een beetje mooier te maken. Het 
verspreidt zich als een olievlek! De Facebook-pagina heeft al bijna 
2500 volgers en er zijn in heel Nederland (en zelfs daarbuiten!) 
mensen die achterlatertjes achterlaten. 
Zo maken we heel wat mensen blij! 

En ook andersom werkt het door, want 
één van de achterlatertjes, die in een 
kapelletje in Waalwijk werd achtergelaten, 
is gevonden door Lea van Nederland Bruist  
die het verhaal van achterlatertjes met jullie 
wil delen. 

Zo maken we de wereld met zijn allen een beetje mooier!

Achterlatertjes
veroveren de wereld!

Doe je ook mee?
www.achterlatertjes.nl  |  www.facebook.com/achterlatertjes
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Ga voor een stralende glimlach!In Tilburg en Oss op zoek 
naar een deskundige 
tandarts die uw gebit 
samen met u gezond 

houdt en waar u tevens 
voor cosmetische 

behandelingen terecht- 
kunt?

Kom dan naar

Wij willen u graag laten zien 
wat wij zoal voor u kunnen 
betekenen en hoe we met 
onze patiënten omgaan.

Medicijnstraat 120, Oss
0412-639722

Kruisvaardersstraat 157, Tilburg
013-5352535

www.tandarts-steenbergen.nl

Tot ziens!
We hopen u 

binnenkort 
te mogen 

verwelkomen.

IK HEB NOG ALTIJD EEN WARM 
HART VOOR DE MENSEN UIT DE REESHOF

Ga voor een stralende glimlach!
Tandarts Steenbergen is een veelzijdige praktijk. Je vindt er alle specialismes 
onder één dak. Hierdoor blijven de lijnen kort en kan er bij elke behandeling 
goed worden ingespeeld op de wensen van de patiënt. Bij Tandarts 
Steenbergen tref je een jong team en een persoonlijke benadering.

Ga voor een stralende glimlach!

Maak kennis met Peter
Een van de tandartsen van Tandarts Steenbergen is Peter Broos. Hij houdt zich 
voornamelijk bezig met algehele tandheelkunde en orthodontie. Jarenlang had 
hij een eigen praktijk in de Reeshof. Na vijfentwintig jaar in zijn eigen praktijk was 
hij toe aan iets nieuws. Hij kwam daarom vorig jaar als oude bekende terug bij 
Tandarts Steenbergen. Voordat hij voor zichzelf begon, werkte hij namelijk ook al 

in de praktijk. Ook bij Tandarts Steenbergen staat Peter nog met 
plezier klaar voor de mensen uit de Reeshof. 

Een mooi gebit
Een stralende glimlach, dat wil jij toch ook? Bij Tandarts 
Steenbergen ben je daarvoor aan het juiste adres. Deze praktijk 
heeft namelijk een specialisatie in esthetische tandheelkunde. 
Je kunt er onder andere terecht om je tanden te laten bleken, 
voor het plaatsen van kronen of voor een beugel. Wist je dat 

een beugel tegenwoordig ook vrijwel onzichtbaar kan? Met de Invisalign, een 
onzichtbare beugel, onthul je de stralende glimlach die je verdient. 

Een gezond gebit
Door regelmatig naar de tandarts te gaan, zorg je ervoor dat ziekten en 
afwijkingen aan het gebit zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is verstandig 
om twee keer per jaar je gebit te laten controleren. Hiermee kunnen veel klachten 
worden voorkomen. 

een beugel tegenwoordig ook vrijwel onzichtbaar kan? Met de Invisalign, een 

BRUISENDE/ZAKEN

Zoek jij naar een goede tandarts in Tilburg of Oss? Tandarts Steenbergen staat open 
voor nieuwe patiënten. Neem daarom zeker eens contact op. 

6362



Direct rijden in een splinternieuwe bedrijfswagen met voordeel tot wel € 4.000

VOORDEEL
OP SHOWROOMTOPPERS

w
w

w
.v

an
m

os
se

l.n
l/

vo
lk

sw
ag

en
-b

ed
rij

fs
w

ag
en

s

Adv. 1-1 pag. Showroomtoppers BRUIST.indd   1 11-09-19   11:03




