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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 
prachtige producten.
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KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

Bel 076-5040722
voor een gratis
adviesgesprek

aan huis!

Zitten de treden vol met lijmresten en is glad schuren echt geen optie meer?

Vakmanschap
Ruime ervaring
Familiebedrijf
15 jaar garantie

Gratis adviesgesprek 
Vele kleuren
Topkwaliteit
CBW erkend











Hoge Bremberg 23, Etten-Leur
076 50 40 722  |  sales@christan-timmerwerk.nl www.christan-traprenovatie.nl

Vrijblijvende offerte
Uw wensen en eisen zijn belangrijk voor ons! Daarom 
komen wij altijd eerst vrijblijvend bij u langs om alles door 
te spreken en uit te leggen. Uiteraard wordt er ter plekke 
een vrijblijvende offerte uitgegeven. Zo komt u niet voor 
vervelende verrassingen te staan!

Perfectie
Christan staat voor kwaliteit boven kwantiteit. Wij streven naar 
perfectie en leveren alleen vakmanschap; lange werkdagen 
nemen we hierdoor voor lief.

Familiebedrijf
Christan is in 1995 opgericht door Christ Schuling. Later 
kwam dochter Ellie erbij om haar vader te ondersteunen. 
Inmiddels is Christan Traprenovatie een betrouwbaar, 
professioneel en kleinschalig familiebedrijf waarbij service, 
kwaliteit en vakmanschap vooropstaan!

Wij werken met verschillende soorten materialen, zoals 
eikenhout en HPL/CPL, om uw trap weer veilig, mooi 
en slijtvast te maken. Naast ledverlichting voor de 
trap hebben we ook rvs trapleuningen en bijpassend 
laminaat.

HPL / CPL Eikenhout

PVC Accessoires

MATERIAAL EN ACCESSOIRES



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het grootste 

en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 4 sterrenhotel 

is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe verblijf op 

Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen door hun 

zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-garde stijl waarin 

speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag nieuwe 

gerechten probeert, kun je onze beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



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

Inhoud

32

51

53

23

10

win

VOORWOORD/NOVEMBER

Bruisende lezer,

November, de maand van Sint Maarten en natuurlijk de aankomst 
van Sinterklaas. Maar ook de maand waarin het steeds duidelijker 
wordt dat de winter echt niet lang meer op zich laat wachten. Kom 
dus maar op met die warme jassen, dikke truien en zachte plaids 
waaronder je je heerlijk kunt nestelen op de bank. Want wat ons 
betreft is november ook de start van het ‘cocoonseizoen’.

En wat kun je nu het beste doen tijdens het ‘cocoonen’ op de bank? 
Natuurlijk, lekker bladeren door deze nieuwste editie van Bruist. We 
hebben namelijk weer heel wat bruisende en inspirerende verhalen 
voor je op papier gezet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kijkje in 
de keuken bij IM medical travel? En ook Yutakana laat ons vol trots 
zijn onderneming zien.

Wat ontbreekt er nu nog in dit plaatje? Juist, heerlijk ‘comfort food’ 
om ook je innerlijke mens optimaal mee te verwennen. Ongetwijfeld 
heeft iedereen zijn eigen interpretatie van wat comfort food precies 
is, maar het is hoe dan ook eten waar je een goed gevoel van krijgt. 
Ook daar lees je verderop in deze editie van Bruist meer over...

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 Oosterhout Bruist en Tilburg Bruist.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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VOOR
EEN GOED 
EN GELUKKIG 
GEVOEL

Comfort food en de herfst 
horen bij elkaar. Als je het 
woord alleen al hoort, zie 
je jezelf in kleermakerszit 

op de bank zitten met 
een warme kom eten 

op schoot. Iedereen heeft 
uiteraard zijn eigen beeld 

bij het woord comfort 
food, maar deze defi nitie 

vat het goed samen: 
comfort food is eten waar 

je een goed gevoel 
van krijgt. 

Comfort food
Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat 
je je niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat 
wil niet zeggen dat comfort food per defi nitie 
ongezond is. Immers, je zou kunnen denken: 
een kant-en-klare pizza uit de vriezer is 
comfort food. Een diepvriespizza is snel klaar 
en geeft je misschien ook nog een goed gevoel 
als je deze eet. Maar hetzelfde kan gelden 
voor een makkelijke curry, bomvol groenten 
en verse ingrediënten. Gemaakt in een 
handomdraai, geserveerd in een bowl... 
supergezond, maar nog steeds comfort food. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

Wat ook echt bij comfort food hoort, zijn 
geuren, kleuren en smaken. De geur van 
warme appeltaart of van een hartverwarmende 
latte macchiato of de kleur van een dampende 
kom pompoensoep. En wat dacht je van een 
pruttelend stoofpotje met de kruidige smaken 
van de herfst?

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD?
Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat 
voor de een troostvoer is, is voor de ander een 
feestmaal. En waar sommige mensen geen hap 
door hun keel krijgen als ze verdrietig zijn, 
krijgen anderen juist een enorme eetbui. 

Wanneer je ziek bent, eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets dat je doet denken aan 
thuis. Bijvoorbeeld je eigen lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd 
eet. Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets waarvan je weet 
dat je er extra energie van krijgt. Dingen met gember en chili erin, veel 
groenten, sapjes, enz. Wij geloven heilig dat gezond eten in combinatie 
met wat extra uurtjes slapen echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of gemoedstoestand nodig om 
comfort food te kunnen waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal recepten die eenvoudig 
te maken zijn, snel klaar en zonder poespas en die je bovenal een heel 
goed en gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

BRUIST/LIFESTYLE

voor iedere moodComfort food
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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!

De liftboost voor een 
mooie en jeugdige huid!
Deze unieke behandeling is voor het gezicht, de hals en het 
decolleté. Het vermindert rimpeltjes en modelleert de contouren 
van de ogen, de kaaklijn en het decolleté. De tweezijdige werking 
van de behandeling zorgt voor een onmiddellijke lifting van de huid.

Het is geen geheim dat de ingrediënten en technieken die bij de behandeling 
en de producten gebruikt worden zeer belangrijk zijn om een goed resultaat te 
bereiken bij het verjongen en mooier maken van de huid. Steeds meer vrouwen 
maken zich zorgen over het ouder worden van de huid. Naarmate je zelf ouder 
wordt, verandert de huid mee. De gezichtscontouren, de wangen, rond de ogen 
en de kaaklijn zijn de gebieden waar huidveroudering als eerste zichtbaar is.

Wilt u weten hoe u uw huid weer in vorm kan 
krijgen? Wilt u huidveroudering tegengaan?
Informeer naar de Lifting Summit-behandeling 

van Guinot. Het is een echte aanrader.

Geschikt bij:
• Anti-aging en huidveroudering

• Rimpeltjes en fi jne lijntjes

• Een slappe huid

• Verminderde stevigheid en elasticiteit

• Een dunner wordende huid

• Verslapping van de gezichtscontouren

• Rimpels in hals en decolleté

• Een doffe, vale huidskleur

Resultaten:
• Regenereert de huidcellen

• Vermindert rimpels en lijntjes

• Vermindert donkere vlekken

• Herstelt de glans

• Lift de gelaatstrekken

• Rimpels in hals en decolleté

• Modelleert gezichtscontouren

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

Slechts
een telefoontje verwijderd van enorme boost!
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jouVoor
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. #WENDY WOOD 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

GELUKKIG MET GEWOONTES
Meer dan 43% van wat we dagelijks doen, gaat op de 
automatische piloot; we denken er niet eens over na. Wendy Wood 
doet al dertig jaar onderzoek naar de fascinerende wetenschap 
achter gewoontevorming. Ze schrijft over het houden van onze 
goede gewoontes in haar nieuwe, praktische boek ‘Gelukkig Met 
Gewoontes’. Hoe kunnen 
we ons onder bewuste 
gebruiken om een beter 
leven voor onszelf te 
creëren?
www.harpercollins.nl
BRUIST mag 3 boeken 
van Wendy Wood weg-
geven. Lees hiernaast 
hoe jij kans maakt!

Maak kans op één 
van de 3 boeken van 
Wendy Wood.
Een helder, inzichtelijk en

praktisch boek over

gewoontegedrag en hoe we 

ons onderbewuste kunnen 

gebruiken om een beter leven 

voor onszelf te creëren.

www.harpercollins.nl

LEGALLY PINK

Deze webshop wil voor iedereen een geluksmomentje creëren met 

roze power artikelen. Dat kan een designertas zijn, een jurk of een 

sleutelhanger. Als het roze is, vind je het bij Legally Pink. Dit concept 

kwam tot leven dankzij een roze pen waarmee de oprichtster 

miljoenencontracten tekende. Een knipoog naar de voornamelijk 

mannelijke zakenwereld. De nieuwe - pink only - webshop zal tijdens 

de Masters of LXRY in december feestelijk gelanceerd worden. 

lxry.nl/exhibitor/legally-pink

win

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder wegwerp-
plastic. 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 

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd!

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 VERDWIJNING VAN ROBIN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

Maak kans op één 
van de boeken van 
Marjan Gorissen.
Ze werd in 1996 onterecht 
verdacht van de moord op 
het Bredase peutertje Robin. 
Ze schreef er een boek over: 
De verdwijning van Robin.

 

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. #MONTALBANOnaar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één 
van de 3 dvd's van 
Detective Montalbano 
volume 7.
Vier nieuwe afl everingen 
van de sfeervolle Italiaanse 
misdaadserie over de 
Siciliaanse rechercheur 
Salvo Montalbano. 
www.lumiereseries.com

ADEM IN, ADEM UIT... EN RELAX! 
Een momentje rust voor jezelf op elk moment van de dag. Dat kan nu 

met de Meditation Moments App. Tientallen geleide meditaties en 
heerlijke relaxte muziek, altijd bij je op je mobiel. Je kunt de 
Meditation Moments App gratis downloaden in de stores.
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DITJES/DATJES

  13 november is het World Kindness Day. 
      Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Steun jij Movember door je snor te laten staan?
Movember streeft naar een gelukkiger, gezonder en langer leven voor
 mannen. Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij kunt doen.
  In sommige delen van België en Nederland viert men
op 11 november Sint-Maarten. Volgens de traditie gaan de
  kinderen dan de straat op met een (zelfgemaakte) lampion.
  Zet je schoen maar alvast klaar, want Sinterklaas
   komt op 17 november aan in Apeldoorn. 
 Sinterklaas heeft dit jaar een nieuw vervoersmiddel. Hij komt   
   namelijk met een prachtige stoomtrein richting Nederland. 
  Het carnavalsseizoen start offi cieel op 11 november 
 om elf over elf. Vaak wordt op deze dag ook de
   nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. 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 nog 6 avonden per week 

klaar voor jullie.

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

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

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

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

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en/of prijzen?
Kom langs, bel met een van onze verkoopvestigingen of breng een 
bezoek aan onze website (www.vankemenadebest.nl) en vraag 
vrijblijvend een offerte aan. 

       
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

Altijd 
lekker vers!
Proef het 

zelf!
 

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

vishandelvanschooten

1918



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.”Heeft u uw eigen risico 

van de zorgverzekering 
voor 2019 al opgebruikt?  
Dan is het interessant om 

uw prothese nog dit jaar 
te vernieuwen!

Actie geldt tot 1 januari 2020.

Alvast goed beginnen met je  
voornemens en doelen in 2020?

Zorg ervoor dat jouw gedachten, gedrag en 
gevoelens precies zo zijn als jij het wilt. 

Hummingbird NLP coaching helpt je graag om dit 
waar te maken. Jij bent belangrijk. Act like it.

Maak nu een 
afspraak!

Iedere sessie

NU VOOR

€ 54,50
 

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

De Zwarte Weduwe is niet dood... 
Drugskoningin Carmen van Walraven zit 
ondergedoken in Canada en leidt daar een 
anoniem leven. Ze houdt zich overal 
buiten, totdat er op een avond een collega 
lastiggevallen wordt. Uit zelfverdediging 
vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en 
uitgeleverd aan Nederland. Terwijl haar 
kinderen in shock zijn dat hun moeder nog 
leeft, zijn er ook wat mensen die nog een 
rekening met Carmen hebben openstaan. 
Penoza: The Final Chapter draait vanaf 
28 november in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
PENOZA: THE 
FINAL CHAPTER

Ieder jaar vindt in Eindhoven het 
internationale lichtkunstfestival 
GLOW plaats. Tientallen 
lichtkunstenaars geven met hun 
lichtinstallaties de binnenstad van 
Eindhoven een nieuw aangezicht. 
Gevels en openbare ruimtes 
veranderen in sprookjesachtige 
kunstwerken. Kom naar Eindhoven 
en beleef hoe bij het vallen van de 
avond het straatbeeld van de stad 
verandert van kleur en vorm.
De lichtkunstprojecten zijn met een 
looproute aan elkaar verbonden. 
Naast grote internationale 
lichtkunstenaars, maakt GLOW 
ruimte voor innovatieve en unieke 
projecten van eigen bodem. Thema 
2019: Living Colors.
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

D AGJE UIT
GLOW
EINDHOVEN

BOEKJE LEZEN EDGARD MEULEMAN
Leidinggevenden laten zich vaak meer 
leiden door hun ego dan ze denken. Dat 
remt hen af om de bestaande organisatie-
structuren in hun bedrijf in twijfel te trekken 
en te vernieuwen. De economische 
golfbewegingen vragen erom structuren en 
systemen in de huidige bedrijfsorganisatie 
anders te bekijken en uit te werken. Met 
zijn nieuwste boek ‘EGO-Energie in 
arbeidsorganisaties’ wil management 
consultant Edgard Meuleman managers en 
verantwoordelijken inspireren tot refl ectie 
en actie. Nieuwsgierig? Lees het boek 
en laat de inspiratie zijn werk doen.
EGO-ENERGIE IN ARBEIDSORGANISATIES 
van Edgard Meuleman is als e-book te koop 
voor € 10,- via www.smartco-operation.be.

4000M2 FITNESS EN ONTSPANNING TERWIJL UW KINDEREN SPELEN

WWW.THEFACTORYSPORTANDFUN.NL           0161-232282
23



Door IM Medical Travel wordt u volledig 
ontzorgd! Wij bieden voor- en nazorg in 
Nederland. De rekening voldoet u ter 
plaatse in de kliniek, u ontvangt een 
garantiecertifi caat en een factuur. 
Afhankelijk van uw zorgverzekering kan 
een deel van de kosten vergoed worden. 

Op zaterdag 9 en zondag 10 november 
organiseren wij in Tilburg Reeshof onze 
volgende consultatiedagen waarbij u kunt 
kennismaken met onze specialisten en uw 
wensen kunt bespreken. 

Inschrijven kan via het registratieformulier 
op onze website. 
• Mocht u vragen hebben, meer informatie  
 wensen of een reservering willen maken, 
 neem contact op met ons.
• Bekijk de referenties van onze klanten 
 die u reeds zijn voorgegaan.

IM Medical Travel   |  Middenbeemsterstraat 46, Tilburg   |   info@immedicaltravel.com  |  085-1307679  |  www.immedicaltravel.com  

Na 12 jaar in Turkije te hebben 
gewoond en gewerkt in de medische 
sector ben ik in 2016 naar Nederland 
teruggekeerd. Naast binding met 
Turkije, spreek ik vloeiend Turks en 
heb ik goede ervaringen met medische 
behandelingen in Turkse klinieken. 

IM Medical Travel beschikt over
expertise en ervaring op het 
gebied van medische en 
cosmetische behandelingen. Wij 
bieden gespecialiseerde medische 
behandelingen van een hoog kwaliteits-
niveau, voor een aanzienlijk lagere 
prijs dan dezelfde behandeling in 
Nederland. 

In de prijs is inbegrepen: volledig 
verzorgde transfers in Izmir, hostess 
ter plaatse, garantiecertifi caat, voor- en 
nazorg in Nederland. Uw reis en verblijf 
kunnen wij voor u boeken. 

Wilt u tot 60% besparen op uw medische behandelingen?
Het kan met IM Medical Travel: De specialist voor al uw tandheelkundige behandelingen - ooglaseren - haartransplantaties - cosmetische behandelingen in het buitenland

Middenbeemsterstraat 46
5045 EE  TilburgMobiel +31(0) 657023681www.immedicaltravel.cominfo@immedicaltravel.com

Ilona Benders

IM medical travel

D� SPECIALIST ���� �� �������� ������ ���� ��� ���������� 
������������� - ���������� - ������������������ �� ����������� �������� 

Ilona Benders

Bezoek onzeconsultatiedagen in Tilburg op 9 & 10 november 2019 en 22 & 23 februari 2020 

TANDHEELKUNDIGE
BEHANDELINGEN

•  Kronen
•  Bruggen
•  Facings 
•  Implantaten 
•  Operaties

OOGLASER
BEHANDELINGEN

•  ASIK 
•  FEMTOSECOND LASIK 
•  LASEK/PRK 

HAARIMPLANTATIE
BEHANDELINGEN

•  FUE
•  FUT

Kijk ook eens op:

  IM Medical Travel

IM Medical Travel   |  Middenbeemsterstraat 46, Tilburg   |   info@immedicaltravel.com  |  085-1307679  |  www.immedicaltravel.com  

Wilt u tot 60% besparen op uw medische behandelingen?
Het kan met IM Medical Travel: De specialist voor al uw tandheelkundige behandelingen - ooglaseren - haartransplantaties - cosmetische behandelingen in het buitenland

Verblijft u regelmatig in een hotel of reist u veel? 
Met onze Buddypass profi teert u van de voordelen 
van één van ‘s werelds grootste reis-, verblijf- en 
evenementenclubs en ontvangt u extra korting op uw 
reis en verblijf. Kijk op www.immedicaltravel.eu en 
zie hoeveel u kunt besparen.

TANDHEELKUNDIGE
BEHANDELINGEN

•  Kronen
•  Bruggen
•  Facings 
•  Implantaten 
•  Operaties

OOGLASER
BEHANDELINGEN

•  ASIK 
•  FEMTOSECOND LASIK 
•  LASEK/PRK 

HAARIMPLANTATIE
BEHANDELINGEN

•  FUE
•  FUT

Onze ervaren specialisten zijn zeer deskundig, in het maken en 
plaatsen van kronen, bruggen, facings en implantaten. 

Zij hebben internationaal behaalde specialisaties, zijn aangesloten bij tal van 
Europese kwaliteitsinstanties en werken met topkwaliteit materialen, veelal uit 
Zwitserland en Duitsland. Dit gastvrije team van specialisten kan u vast en zeker 
aan een goed en betaalbaar gebit helpen. En intussen kunt u genieten van een 
heerlijke vakantie aan de Turkse westkust!

Droomt u van een mooie lach en een betaalbaar gebit?

Angst voor de tandarts?
Sommige mensen zijn zo bang voor de tandarts dat zij hun gebit helemaal niet laten controleren of 
behandelen. Is dat bij u het geval, dan is het goed te weten dat u niet de enige bent. Onze hostess is 24/7 
bereikbaar en staat u bij vanaf het moment dat u aankomt op de luchtheven in Izmir tot aan het moment dat 
gehele behandeling is afgerond. U wordt ontvangen in een aangename, rustgevende sfeer. Wij nemen graag 
alle tijd voor u. Begrip, vertrouwen en openheid zijn onze kernwoorden. Bij extreme angsten kunt u kiezen 
voor een angstbehandeling. Hierbij vindt de behandeling plaats onder sedatie (ook bekend als een roesje) 
en wordt u onder een lichte narcose gebracht door onze anesthesist. Hierdoor kunnen wij probleemloos 
angstige patiënten behandelen.
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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  

Omdat er een beperkt aantal plaatsen is, kunt u een appje of een mailtje sturen om 
te reserveren. Margreet van der Zee  ‘De Duynsberg’ Indigolaan 100, Tilburg. Whats 
app 06 50628868 of e-mail cmzee@outlook.com

Klankmassage
Klankmassage is in Duitsland veelvuldig onderzocht en uitgetest. De Peter Hess methode 
die in Duitsland ook in de ziekenhuizen wordt gebruikt is een professionele manier van 

klankmassage die gebruikt wordt om genezingsprocessen te bevorderen.

Bij klankmassage worden de schalen op het geklede lichaam gezet en met zorg 
aangeslagen. Tijdens de klankmassage ontstaat een sfeer van veiligheid en 

geborgenheid. Stress, angsten, zorgen, twijfel en andere gevoelens die een negatieve 
invloed hebben op de gezondheid kunnen worden losgelaten. We nemen ons lichaam 

en onze behoeften weer bewust waar. Malende gedachten komen tot rust en men 
ervaart weer ruimte voor ontwikkeling.

De Duynsberg, Indigolaan 346, Tilburg, 3e verdieping, kmr 38  |  06 - 50628868  |  cmzee@outlook.com

voor slaapproblemen, stress en burn-out

www.hypnotherapie-plus.nl

Margreet van der Zee   

Om kennis te maken met deze vorm van ontspanning kunt u voor € 5,- 
een gezamenlijke  klankbeleving bijwonen. De uitvoering is in ‘De Duynsberg’

op de 6e etage. Hierbij wordt op stoelen gezeten.
Zaterdag 23 november 19.00 uur & zondag 24 november 10.30 uur

Margreet van der Zee is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Voor 
Hypnotherapeuten. Hypnotherapie kan mogelijk vergoed worden door de 
zorgverzekering onder alternatieve hulp. Klankmassage wordt niet vergoed 
door de zorgverzekering, een behandeling kost € 60,-.
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Express yourself
1. Sì Eau de Parfum Nacre Edition van Armani, € 140,-  www.armanibeauty.com

2. Organic Vegan Body Wash van Beauty Kitchen, € 9,99  www.hollandandbarrett.nl
3. Tas Charley Coral van SMAAK Amsterdam, € 309,-  www.smaakamsterdam.nl 
4. Phyto-Nature Firming Serum van Dermalogica, € 154,90  www.dermalogica.nl 

 5. Mesmerising Oudh Accord & Gold Eau de Parfum van Molton Brown, € 130,-  www.babassu.nl 
6. Blusher Eyeshadow Multi-Effect van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl

5

4

2

1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Sparkling Body Powder van Urban Decay, € 35,-  www.urban-decay.nl
8. Rouge Pur Couture Fuchsia Allusion, € 38,50  www.ysl.com

9. Heart Defensor Eye <3 Palette van Pixi, € 23,50  www.debijenkorf.nl
10. nail polish rust-worthy van essie, € 9,99  www.essie.nl

11. Météorites Goldenland van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl 
12. The Repulp Gel van Novexpert, € 49,95  www.iciparisxl.nl

yourself Voor sommigen is de maand november grauw 
en eigenlijk niets aan. Voor ons niet, want we 

fl euren onszelf gewoon op met de mooiste 
beautyproducten. November is niet de start van 
een winterdepressie, maar van winterexpressie!

10

11 12

9

8

7
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In het activiteitenatelier van Weltevree Colours kan iedereen terecht voor advies en begeleiding en 
creatieve vorming. Bij alles wat we doen gaan we ervan uit dat creativiteit van nature in elk mens 
aanwezig is. Als je werkt met je handen kun je alles wat in het hoofd zit even loslaten. Of je dat nu 
alleen doet of in een fijne groep met bijvoorbeeld leeftijdsgenoten. Dat is ook nog eens erg gezellig!

Een kleine verandering
is een groot verschil

Eigenaar: Mireille Peemen  |  Rimpelaar 71, Molenschot  |  06-50846336  |  www.weltevree-colours.nl

Er komt ruimte voor ontspanning. Ruimte voor verwerking. 
Ruimte voor het doorbreken van patronen. Dat geldt voor elk 
mens. Daarom combineren wij onze advies- en begeleidings-
trajecten met creatieve vorming. De beleving is veel luchtiger 
en op een natuurlijke manier drijft de oplossing vaak spontaan 
naar de oppervlakte ...

Ben je weleens eenzaam? 
Heb je vragen waar je maar geen antwoord op vindt? 

Wil je vaker leuke dingen doen? 
Of jouw passie vormgeven en talent ontwikkelen? 
Of gewoon eens een fijn gesprek in een relaxte 

omgeving?

Bel 06-50846336

Advies en begeleiding bij o.a. Eenzaamheid - Rouwverwerking - Sociaal netwerk - Leuke activiteiten - 
Loopbaan - School - Pensioen - Zingeving - Stiefgezin - Persoonlijke ontwikkeling

Creatieve vorming zoals Basiscursus Schilderen - Colours KIDS op woensdag - Schilderen voor senioren -  
Workshops - Verjaardagsfeestjes - Uitjes - Het Schildercafé

VOOR SENIOREN - MEDIOREN - JUNIOREN - MILLENNIALS

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 
leverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.
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Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus 
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu 
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van 
de meest uitgebreide menukaarten die je kan 
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan 
wel 150 verschillende gerechten op de kaart 
die we ook regelmatig vernieuwen.”

Culinaire ervaring
“Ons streven is om altijd gerechten van 
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar 
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens 
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten 
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest 
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen 
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met kip 
en Japanse specerijen. We hebben ook veel vaste 
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor 
terugkomen.”

Genieten
Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit 
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime 
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum, 
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: “De beste 
[sushi & grill restaurant] 
in Waalwijk”

Yutakana: voor de echte sushilovers!
De 26-jarige Fu Chen is sinds 
2015 eigenaar van Yutakana in 
Waalwijk. Dat was toen nog een 
wokrestaurant, maar in 2017 ging 
het roer om en werd de formule 
aangepast. Sindsdien is Yukatana 
een All You Can Eat sushi & grill 
restaurant. Vanaf dag één zijn 
de reacties lovend. “We krijgen 
veel goede feedback en mooie 
recensies. We doen er dan ook 
alles aan om het onze gasten 
naar de zin te maken door het 
leveren van topkwaliteit”, aldus 
Fu Chen.

WIJ HEBBEN ÉÉN VAN 
DE MEEST UITGEBREIDE 
MENUKAARTEN DIE JE 
KAN TEGENKOMEN IN 
EEN SUSHIRESTAURANT
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OVERNACHTEN
Overnachten in Oisterwijk? Dat doe je 
natuurlijk bij HOTEL DE LEIJHOF! Gebruik 
bij het boeken kortingscode ‘BRUIST’ en 
profi teer van een mooie korting!

SHOPPEN
Je vindt in Oisterwijk een mooie 
mix van landelijke winkelketens, 
lokale ondernemers en exclusievere 
winkels. Van bijzondere woon-
winkels zoals KOOS KLUYTMANS 
INTERIEUR tot gezellige boetiekjes 
als LO-LA KINDER-KLEDING. 
En wat dacht je van de prachtige 
delicatessenzaak LA CUCINA? 
Na een dagje shoppen in Oisterwijk 
kom je altijd thuis met iets 
speciaals. In het bruisende 
centrum van Oisterwijk vind je 
talloze leuke winkeltjes op De Lind 
en in de Dorpsstraat. Houd tijdens 
het shoppen ook zeker je ogen 
open voor sfeervolle zijstraatjes, 
want juist daar vind je de meest 
bijzondere winkels.

Oisterwijk is een gastvrije gemeente waar altijd iets te beleven is. 
Dankzij de ligging midden in de natuur wordt de gemeente ook wel 

‘Parel in ’t groen’ genoemd. Breng een bezoek aan de gezellige 
dorpskern of maak een wandeling door de mooie natuur. En sluit de 

dag af met een hapje en drankje op het grootste terras van Nederland. 

WINTERGLO'W OISTERWIJK 2019
Dit sfeervolle winterevenement vindt plaats op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 december in het centrum van Oisterwijk. Net als 
voorgaande jaren is het centrum op deze dagen omgetoverd
tot een sfeervol decor met o.a. een kerstmarkt, foodtrucks, 

muziek- en theateroptredens, gezellige winterterrassen 
en een ijsbaan. En natuurlijk zijn de winkels geopend.

Oisterwijk heeft verschillende bezienswaardigheden die stuk voor 
stuk de moeite waard zijn. Een bezoek aan de KERKHOVENSE 

MOLEN mag echt niet ontbreken als je naar Oisterwijk gaat. 
En iedere eerste dinsdag van de maand organiseert de levendige 
hotspot LEERFABRIEK KVL een gratis rondleiding op het terrein.

Je bezoekt dan ook het ‘Europees Keramisch Werkcentrum’. 

CULTUUR

 Parel in ’t groen

Oisterwijk

DealB R U I S T

OISTERWIJK/BRUIST

Dankzij de mooie omgeving is Oisterwijk de ideale plek om 
heerlijk te wandelen en fi etsen. Geniet van de rust, de bijzondere 
natuur en al het moois dat Oisterwijk te bieden heeft. Je vindt er 

vele kilometers aan prachtige fi ets- en wandelroutes. Bezoek 
bijvoorbeeld de Oisterwijkse BOSSEN & VENNEN of begin je 

wandeling bij een van de natuurpoorten. Onderweg zijn er volop 
mogelijkheden om te genieten van een hapje en een drankje.

FIETSEN EN WANDELEN

Oisterwijk

CULINAIR GENIETEN
Oisterwijk is rijk aan horecazaken met elk hun eigen 
specialiteit. Ontdek de gezellige restaurants en ruime terrassen 
aan De Lind, waaronder 
dat van MOOR, één van 
de culinaire hotspots 
van Oisterwijk. Maar 
ook Keuken van Leer, 
de stoere en industriële 
zaak van Robèrt van 
Beckhoven verdient 
zeker een bezoekje.

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, 
België en Spanje. Naast de 
glossy uit jouw regio, brengen 
we ook een stadsmagazine 
uit in Oisterwijk. JA, OOK 
OISTERWIJK BRUIST!

VERVOER
Oisterwijk ligt centraal in

 Noord-Brabant en is daardoor 
vanuit verschillende richtingen 

goed te bereiken. In het centrum 
is volop ruimte om (betaald) 

te parkeren. Ook heeft de 
stad een eigen NS-station. 

Reis je graag met bijzonder 
vervoer door de stad? 
Ga dan met de PAREL EXPRESS, een bekende verschijning in

Oisterwijk. Met deze toeristentrein rijd je langs de mooiste
plekjes in het centrum of door de mooie natuur. 

3534



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!

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 KLASSIEKE STIJL

Klassieke PVC vloer van mFLOR
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HANDIG 
DINGETJE

Altijd en overal 0,5L 
dorstlessing aan je 

draagkoordje

SPORT 
TOP MET DE 
SPORTDOP
Altijd op en top 
gehydrateerd

Met de MY ONLY BOTTLE van SodaStream heb 
je altijd en overal een fashionable dorstlesser bij de 
hand. De My Only Bottle is perfect voor on-the-go 
en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Daarnaast 
lever je ook een belangrijke bijdrage aan een schonere 
wereld. Je hebt namelijk geen wegwerpflessen meer 
nodig. Better for you, better for the planet!

HELP MEE AAN  
EEN WERELD ZONDER 

WEGWERPPLASTIC 
Met een herbruikbare  

SodaStream-fles bespaar  
je duizenden plastic  

wegwerpflessen

MY ONLY BOTTLE
De enige fles voor onderweg waarmee 
je ook bruiswater kunt maken 

KEEP IT 
CLEAN

Je stopt je herbruikbare 
fles gemakkelijk in  

de vaatwasser

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

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

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

Team Boot013

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT  
OP HET WATER

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

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

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

adv-xltegels-2-1-half-pagina.pdf   3   8-3-2014   11:55:45
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KOM GAUW 
KIJKEN 

IN ONZE NIEUWE 
SHOWROOM

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

Giselle Koning

Inge van Loon
Hoofdstraat 128
5121 JH Rijen

06-57599888
info@inge-efc.nl
www.inge-efc.nl

DE BRUID
Als bruid wil je stralen als nooit tevoren, 
maar wel als jezelf! Samen met jou zorg 
ik ervoor dat jij er prachtig uit ziet op je 
trouwdag. Tijdens de proef bespreken we 
wat jij mooi vindt. Zo komen we samen 
tot een make-up en haarstyling die hele-
maal bij jou past. Zo ben jij op je grote dag 
100% jezelf, maar wel op je allermooist!

100% 
JEZELF
Maar wel 

op je 
allermooist!

INTERESSE?  

Schrijf je nu in voor 

een cursus.

 Kijk voor locaties 

en tijden op de 

website.

GIGAKIDS TYPECURSUS

GIGAKIDS DYSLEXIE 
TYPECURSUS

TYPETRAINER VOOR 
VOLWASSENEN

Blind typen met dyslexie?

Vaak krijgen kinderen met dyslexie het advies om te 
typen als hun schrift slecht is. Dit gaat sneller en kost 
minder energie. Ook is gebleken dat een kind na een 
typecursus beter kan lezen en spellen.

Het Xtra programma van Gigakids is zeer geschikt voor 
kinderen met dyslexie:
• De teksten zijn korter. Dit omdat de concentratie van  
 kinderen met dyslexie vaak wat minder is.
• De letters zijn groter. Dit om zoveel mogelijk stress 
 te voorkomen.
• Het is mogelijk om de letters een kleur te geven. 
 Deze kleur past bij de vinger waarmee je de toets   
 moet aanslaan.
• Het beeld is rustig, zonder te veel afleiding.
• De drempel om naar een volgende oefening te gaan  
 is lager en kan per les worden aangepast.

Niet iedereen met dyslexie heeft moeite met leren typen. 
Meestal proberen we het dus eerst met het reguliere 
programma en als dat niet lukt, stappen we alsnog over 
naar het Xtra programma. Met de inlogcode krijg je 
toegang tot allebei de programma’s. Je kunt zo makkelijk 
van het ene naar het andere programma gaan. 

HET XTRA PROGRAMMA BESTAAT  
UIT 16 LESSEN VAN 45 TOT 60 MINUTEN.

NIET ALLEEN ONLINE, MAAR ECHT LES EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING

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.

CLASIN DEHING

Cruisen het hele jaar door! 

Vaar in de winter bijvoorbeeld de zon achterna in het 
Caribisch gebied of zoek juist de kou op in avontuurlijk 
Antarctica. Bovendien ervaar je met cruisen een aantal 

voordelen die je met geen enkel andere manier van reizen 
kunt ervaren.

 
 Zo kun je bijvoorbeeld veel prachtige bestemmingen in 

één reis ontdekken en dat door maar één keer je koffer uit 
te pakken. 

Meer informatie? Bel of mail me! 
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Het centrum is overzichtelijk en bijna alle 
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand 
van elkaar. Denk bijvoorbeeld aan het prachtige 
parlement, de vele visrestaurantjes en het 
shoppen in Laugavevur, dé winkelstraat van 
Reykjavik. 

GOUDEN CIRKEL
De naam geeft het al aan: dit is één van de 
bekendste en populairste toeristische 
bestemmingen op het eiland. Door de ligging 
dicht bij de hoofdstad is dit een prima daguitstap. 
De Gouden Cirkel is zo'n 300 kilometer lang en 
perfect op één dag te doen.

De waterval van Gullfoss op de Hvitá-rivier is één 
van de meest indrukwekkendste van het 
zuidwesten. Een val van 32 meter in twee 
etappes doet het water aanzwellen en met brute 
kracht in de diepte smakken.

Het geothermische terrein in Haukadulur doet 
denken aan een pokdalig maanlandschap. Hete 

Reykjavik is bijna altijd het vertrek- en aankomstpunt voor rondreizen op 
IJsland. De meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld is er een in 

pocketformaat: kleine huisjes, bezet met kleurige aluminium golfplaten, 
domineren het straatbeeld in de binnenstad. 

Op citytrip naar Reykjavik

HUUR EEN AUTO 
EN ONTDEK DE
PRACHTIGE 
NATUUR VAN 
IJSLAND

bronnen en borrelende modderpoelen barsten om de paar minuten uit. De eruptie 
begint met het pruttelen van het water, waarna een helblauwe bel ontstaat. 
Een fractie later ontploft de hele boel en spuit het water tot dertig meter hoog.

Het Thingvellir National Park staat bekend om zijn geschiedenis en prachtige 
natuur. Je loopt hier over de Mid-Atlantische Rug waar het Europese en 
Amerikaanse continent jaarlijks zo'n twee centimeter uit elkaar drijven. Dat 
verklaart de aardbevingen en vulkanische activiteit.

BRUIST/REIZEN

Reykjavik
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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.

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! 

10X INFRAROOD 
NU VOOR € 149,-

I.P.V. € 199,-SOLID HEALTH
WARMONDSTRAAT 116
INFO@SOLIDHEALTH.NU

SPECTACULAIR AFSLANKEN MET INFRAROOD
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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!

Bredaseweg 72, Chaam  |  0161-491275  |  www.huistenboschchaam.nl

Gelegen net onder de rook van Breda en 
tussen Ulvenhout en Chaam vindt u ons 

gezellige en bourgondisch familierestaurant 
met als specialiteit: ambachtelijke, 

biologische pannenkoeken, nog ouderwets 
in de pan gebakken.

Pannenkoeken en andere heerlijkheden 
 Kinderfeestjes en andere 

arrangementen
Gezellig terras

Speeltuin, water en zand
Prachtig fi ets- en wandelgebied

In onze prachtige regio worden mooie en 
heerlijke producten verbouwd en ook deze komt 
u tegen op onze menukaart. Zo gebruiken we 

aardbeien van Vissers, brood van Bakkerij van 
Gils en eieren van Ad Laurijssen.

Wacht niet langer en
 kom ook langs in ons restaurant.

Ambachtelijk & biologisch pannenkoekenrestaurant

Kom heerlijk

smullen!
Voor een goed gevoel  
en de mooiste nagels

 www.bijangela.com

Voorschotenstraat 57, Koolhoven
06-23466764

U kunt Bij Angela kiezen uit meer dan 70 kleuren gellak. Eerst wordt 
er een basecoat aangebracht, dan de gewenste kleur en als laatste 
een topcoat zodat de gellak ongeveer drie weken mooi blijft zitten. 

Maak nu een afspraak!  06-23466764

Bredaseweg 108A, Oosterhout | 06 20 55 79 85 | www.ds-trust.nl

Trimsalon
Van klein tot groot, van teckel 
tot new foundlander, Dog Service 
Trust weet wat uw hond nodig heeft.
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Paletplein 13  |  5044 JB Tilburg  |  013-5470878

WWW.BUDOSHOPTEEJOOS.NL

Najaar, de blaadjes vallen van de bomen en uw hond verliest veel haar om plaats  
te maken voor de wintervacht. De rui, er lijkt geen eind aan te komen. De stofzuiger  
draait overuren. De methode die wij hierbij inzetten is de Was&Blaas methode. Een 
speciale huid- en vacht vriendelijke manier om het oude, loszittende haar te verwijderen.

Trimsalon de Vachtwacht  
  Dé trimsalon voor honden, katten en konijnen

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

De VachtWacht

Trimsalon
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

Eindsestraat 2, Dongen Informatie & reserveringen: Bel 0162 238080 of mail naar info@dongensgenieten.nl        

Jeroen en Jannie staan samen met hun team klaar van donderdag t/m zondag vanaf 11.00 uur

Volg ons op: www.facebook/DongensGenieten óf bezoek: wwww.dongensgenieten.nl

Kom genieten  
van de  

gezellige sfeer 
en een heerlijke 

maaltijd!

Proef de herfst! 
We hebben een klein assortiment bockbieren welke limited verkrijgbaar  
zijn bij ons. Van elke soort hebben we maar 1 fust of maar 1 krat. 

De heerlijke en verrassende bockbieren komen nog beter tot hun recht  
bij onze heerlijk seizoensgerechten waarvan we een groot deel heerlijk op 
onze GreenEgg bereiden. 

Kom proeven en beleef de herfst bij

5150



Voor Therdex is het vanzelfsprekend 
dat hun PVC vloeren van de hoogste 
kwaliteit zijn. Zij focussen zich op 
vloeren die de uitstraling en gevoel 
bieden van een echte houten vloer, 
maar nog steeds het gemak en 
comfort hebben van een PVC vloer. 
De vloeren hebben een natuurlijke 
uitstraling en een lange levensduur. 
Therdex is een Nederlands merk met 
een grote ervaring op het gebied van 
productie van hooggewaardeerde 
PVC vloeren. Therdex PVC collectie 
biedt een groot en divers aanbod 
van prachtige vloeren in de vorm van 
stroken, tegels of visgraat.

Therdex PVC,  
al jarenlang bekend 

Goirkestraat 53B, Tilburg   |   013-5360625   |   www.vdsandewoninginrichters.nl

FABRIEKS-
VERKOOP

14 EN 15 NOVEMBER 2019 13.00 t/m
21.00 uur

WAALWIJK - TORENSTRAAT 6 VOORRAADca. 50.000STUKS!JASSEN VANAF € 79
BODYWARMERS VANAF € 59       
EXCLUSIEF: AANMELDEN VIA HELLO@NAUTICFASHION.ONLINE

TRUIEN VANAF € 39
HOODIES VANAF € 39 

Advertentie 162x162mm.indd   1 10-10-19   20:49
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Bemmelstraat 6, 5043 BE Tilburg   T 013 577 49 88   I www.deteddybeer.nl   Locatiemanager: Steffy 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 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!

Voor al uw

inbouwapparatuur 
staan we voor u klaar

Overweegt u een nieuwe keuken of zijn 
uw huidige apparaten aan vervanging toe? 
Bij Verhulst Radio & TV vindt u een uitgebreide 
collectie keukenapparatuur van hoogwaardige 
kwaliteit. Of het nou gaat om ovens, koelkasten, 
koffi eapparaten, vaatwassers of kookplaten. Hiervoor 
bent u hoe dan ook bij ons aan het juiste adres.

Wilt u graag persoonlijk advies, breng dan een bezoek 
aan onze winkel. Service en persoonlijk contact 
staan bij ons hoog in het vaandel. Heeft u eenmaal 
uw keuze gemaakt, dan wordt uw apparatuur gratis 
thuisbezorgd en uitgelegd door een specialist. 
Bent u geïnteresseerd, kom dan gerust eens 
bij ons langs.

Altijd een  lage prijs, uitmuntende kwaliteit en snelle en goede service. 
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Lange Wagenstraat 55e, Gilze  |  0161-456055  |  info@oefentherapiecesar-gilze.nl  |  www.oefentherapiecesar-gilze.nl

Wat doet de Cesartherapeut?
In onze praktijk voor oefentherapie 
Cesar helpen we mensen met allerlei 
pijnklachten. Met oefentherapie trainen 
we je spieren en zorgen we dat je weer 
soepel wordt.  

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

per e-mail

We bekijken uw klacht of probleem vanuit een holistische visie. 
Iedereen weet dat pijnklachten invloed hebben op je doen 
en laten; je beweegt anders door de pijn, je gaat onbewust je 
spieren anders aanspannen en bij sommigen beïnvloed het ook 
de slaapkwaliteit. 
Door niet alleen de lokale klacht op te lossen, maar ook  te 
kijken naar de beweegpatronen en de algehele houding, zorgen 
we ervoor dat je klacht opgelost wordt en dat je er ook in de 
toekomst controle over hebt. En dat maakt de behandeling zeer 
succesvol! 

Ook weer soepel bewegen? 
We helpen je graag!

Met houdingstherapie verbeteren we je werk- 
houding, of je houding tijdens het uitvoeren van 
hobby's. We passen adem- en ontspannings-
therapie toe om spanningsklachten te verminderen. 
En slaaptherapie om de slaapkwaliteit te verbeteren 
en meer uitgerust wakker te worden. Vaak worden de 
verschillende therapievormen naast elkaar ingezet. 

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

ADVERTEER 
OOK IN 
BRUIST!

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!

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

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

Jouw speciaalzaak voor elk budget
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• 

U komt niet
voor verrassingen te staan!

TVO Makelaardij  
Thea Vorstenbosch Makelaar o.z. 

Postbus 8538, Tilburg     
06 51 68 72 68   

 info@tvomakelaardij.nl

www.tvomakelaardij.nl

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

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

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

Jeroen Bouman 
van TopEnd 
cardetailing 

vol passie en 
vakkennis 

doet. “Waar 
het standaard 

autopoetsen 
eindigt, daar 
begin ik met 

cardetailing.”

Passie voor auto’s

VELGEN BEHANDELING

LEDER/INTERIEUR BEHANDELING

LAKBESCHERMING

LAK CORRECTIE/POLIJSTEN

is mijn drijfveer!

Aresstraat 13-01, Tilburg  |  06-29498672  |  www.topend.nl  |  Facebook: TopEnd cardetailing

TVO Makelaardij werkt zonder kantoorpand 
zodat we de kosten laag kunnen houden. 
U betaalt bij ons alleen de courtage! 

Inclusief: •  Foto’s maken  •  Filmpresentatie  
Plattegronden  •  Brochures  •  Plaatsing 
op TVO Makelaardij  •  Plaatsing op FUNDA   
Bezichtigingen organiseren

Maak nu een afspraak!  
 Thea Vorstenbosch
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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 bij ons 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,

Wacht niet 
langer? 

NEEM CONTACT OP
06-51939396

De zorg voor uw tuin is 
bij ons in goede handen

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. Je kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante 
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kun je 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 twaalf jaar.

KOM SNEL  EENS LANGS!
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Deze vind je bij Wheel Motoren!

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

 Peter Weel-Moes

Op zoek naar een tweedehands motor?

Ook voor

 reparaties en 

onderhoud  bent u 

aan het 

juiste adres!

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

ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

SAMEN GENIETEN,
SAMEN SPELEN 

LOS DE PUZZEL OP EN MAAK KANS OP
EEN DINERBON T.W.V. € 100,- IN ONZE BRASSERIE

Streep 7 van de 8 woorden
in de puzzel weg. Het overgebleven

woord is de oplossing. Vul voor
1 februari de oplossing in op onze site:

www.breda-bruist.nl
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ontspanning    diner    geluk    casino
roulette   jackpot   breda   genieten
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t a y g o c h c q t g

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

Geniet  
bij Welkom van de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

Proef het 
zelf, bestel 
en haal!
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Sport is back
De nieuwe Q3 Sportback, nu in de showroom!
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