
Maak je tuin
2020-proof
Jouw tuin
als (groen) 
verlengstuk 
van je woning

REESHOF DONGEN / GILZE-RIJEN APRIL 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEREESHOFBRUIST.NL



HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat dit jaar 
de Olympische Zomerspelen in (Japan) 
Tokio plaats zullen vinden en dat YOI als 
derde tuinmeubel label afkomstig uit het 
Borek huis wordt geïntroduceerd. 
Alle series van YOI hebben namen in 
het Japans, afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen gevoel.
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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-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de 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!



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

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
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Maaike van Helmond
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 Like ons op Facebook.com/BruistReeshof

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 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 is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel Rogier Jongerden, 06-47885009
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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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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. Maar 
meestal ook de ideale maand om weer heerlijk naar buiten te 
gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie maanden die voor 
ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose gebruiken? Blader 
dan vooral snel verder, want in deze nieuwste editie van Bruist 
delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet zit er wel een 
trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

Lea en Marcel Bossers
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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

Volgens Tuinbranche Nederland gaan we dit jaar drie 
opvallende trends tegenkomen in de Nederlandse 
tuinen: Inner Retreat, Blended Cultures en Street 
Savage. Mooie benamingen, maar wat houden ze 
precies in?

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

BRUIST/WONEN
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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 aan 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

Jouw beautyspecialist!

Maxi compact 3-in-1 poeder voor 
een perfect gebruinde teint. Ideaal 
voor gedefi nieerde gezichtscontour-
en en een vleugje kleur.

SCULPT: contourpoeder met een fi jne en lichte 
textuur dat verrijkt is met bronspigmenten om 
te contouren. Heeft een demi-matte fi nish met 
warme, gouden tonen. Perfect om te blenden met 
BRONZE: bronzingpoeder met een lichte, romige 
textuur. Verrijkt met de nieuwste generatie 
microparels die zorgen voor een zeer verfi jnde 
uitstraling. Geeft een natuurlijk en zonovergoten 
effect.
BLUSH: zachte blush met een lichte, mengbare 
textuur. Verrijkt met parels voor een stralende 
look en pure pigmentatie vanaf de eerste keer 
aanbrengen. Voor een stralende fi nish.

Glamourose Sculpt Bronze Blush

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

Een intrigerend verhaal dat alle verbrande en roze 
tinten naar voren haalt, verzacht met onverwachte
 zintuiglijke texturen en met poederachtige, stoffi ge 
afwerkingen. De Glamourose-vrouw kiest de smaak 
van aardse kleuren om te bloeien in de warme en 

betoverende weerspiegelingen van de lente.

Glamourose 

Laat je 
verrassen door 

de nieuwe 
voorjaarslook!
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Leve de lente
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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi  kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

win

smaak geeft. Pallini limoncello

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

LEZERSACTIE

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

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Ook deze maand hebben 
we weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 
lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze 
bruisende ondernemers.

BRUIST Deals 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. #LINNAEUSHOF naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.
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DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
Tuinbranche Nederland heeft weer wat mooie namen bedacht 
 voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.

Auto Blaschke
Laarstraat 61,Tilburg  

013 - 468 20 01

Het beste alternatief voor de merkdealer!

Auto Blaschke Ringbaan
Ringbaan Oost 156, Tilburg 

013 - 468 50 61

Nieuwsgierig? Kijk op www.autoblaschke.nl

• VERKOOP  • ONDERHOUD • APK • LEASE (PRIVATE)

Ook voor bedrijfsauto’s
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Eigenaar: Clemens Bosveld    
Heuvelring 222 Tilburg  

013-5367711
www.poolenintilburg.nl

HET OUDSTE ÉN GEZELLIGSTE 
POOLCAFÉ VAN TILBURG

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.

HET OUDSTE ÉN GEZELLIGSTE 
POOLCAFÉ VAN TILBURG

Het ideale startpunt 

Saints Poolcenter van Tilburgers 
voor Tilburgers

de ander raakt geen keu aan maar geniet gewoon 
heerlijk van een drankje, speelt een spelletje of 
een potje dart of kijkt naar een van de vele sport-
wedstrijden die wij op groot scherm uitzenden. Je 
ziet bij ons trouwens ook behoorlijk wat eerste dates.
Op zich logisch, lacht de eigenaar. “Poolen is immers 
een stuk laagdrempeliger dan samen uit eten gaan 
en als je date nou echt tegenvalt, hoef je niet het hele 
etentje uit te zitten, maar kun je gewoon na een potje 
poolen weer naar huis. Dat maakt ons dus eigenlijk 
ook tot de ideale dategelegenheid. Benieuwd? Kom 
gewoon zelf eens langs. We zijn zeven dagen per week 
geopend, dus mogelijkheden genoeg.” 

 Gevestigd tussen uitgaanspleinen 
 Bij Saints Poolcenter gaat het niet om hoe goed je kunt poolen, 
maar om hoeveel plezier je er in hebt. “En die instelling hebben 
we hier al sinds 1997”, vertelt Clemens. “Onze kracht is 
misschien ook wel dat het accent hier niet puur op het poolen 
ligt, maar meer op uitgaan en recreatie. Heb je zin in een 
avondje uit, dan zijn wij daarvoor dan ook het ideale startpunt. 
Helemaal als je bedenkt dat wij midden tussen de twee grote 
uitgaanspleinen van Tilburg gevestigd zijn.” 

 Poolen en meer 
 Het publiek dat bij Saints Poolcenter komt, is dan ook zeer 
divers te noemen volgens de eigenaar. “De een komt echt om 
een potje te poolen op een van onze dertien full size pooltafels, 

voor een avondje uit
BRUISENDE/ZAKEN

Het ideale startpunt 
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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  
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Het leven geeft  ons mooie gebeurtenissen maar ook regelmati g momenten
waardoor we uit onze balans worden gebracht. Dit is heel normaal. Jouw
hersenen hebben paden gemaakt die jou op dat moment hielpen om te over-
leven. Nu wordt het ti jd dat je gaat leven en ‘het overleven’ los gaat laten.

Als NLP Lifecoach is mijn grootste vraag ‘hoe?’. Hoe ga je vanuit de situati e 
waarin je nu zit, naar een leven waarin je jezelf weer in balans voelt en weer
energie ervaart. Door middel van een traject wat gebaseerd is op persoon-
lijke 1 op 1 gesprekken, opdrachten en oefeningen die veranderingen
teweeg brengen, begeleid ik jou op een geduldige zorgzame manier door
al jouw processen heen.    Interesse! Bel voor een afspraak: 06 - 834 221 73.

Leven vanuit je eigen kracht

LIFE  COACH OP MAAT

scharwoudestraat 87, tilburg  |  info@hummingbirdnlpcoaching.nl  |  www.hummingbirdnlpcoaching.nl Heb je energie te veel? 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 SPRING

Kom dan snel voor een gratis proefl es!

Ericssonstraat 2E, Rijen  |  Industrieterrein Aeroparc  |  06-14720412  |  info@elitegym.nl  |  www.facebook.com/eliterijen
www.elitegym.nl  
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LOOP NOOIT WEG ZONDER HELM

Isidore Mazal is elf en de jongste zoon in 
een gezin met zes kinderen. Zijn broers 
en zussen zijn allemaal superintelligent, 
hij is gevoelig. Berenice, Aurore en 
Leonard behalen al voor hun 
vierentwintigste doctoraten. Jeremy is een 
muzikaal genie en Simone van dertien is 
overal goed in. Alleen Isidore heeft nog 
nooit een klas overgeslagen of een 
proefschrift geschreven. Maar wanneer 
de familie Mazal getroffen wordt door een 
tragedie, is hij de enige die hen kan 
helpen. Als hij voor die tijd tenminste niet 
is weggelopen van huis. LOOP NOOIT 
WEG ZONDER HELM van Camille 
Bordas verschijnt 21 april.

D

Of je nu van bos, heide of strand 
houdt, Nederland heeft vele mooie 
natuurgebieden. Ervaar en ontdek 
hoe mooi de natuur is en trek er op 
uit. En de natuur maakt je ook nog 
eens gelukkiger! Het aanbod van 
activiteiten en evenementen in de 
natuur is reuze, voor zowel jong als 
oud. Als je érgens goed van kunt 
uitwaaien is het wel aan zee. Niets 
is zo ontspannend als een 
wandeling over het strand. Met 
zicht op een verre horizon en alleen 
het geluid van de zee en zingende 
meeuwen. Maak bijvoorbeeld een 
strandwandeling tussen de 
bosjutten in Rockanje of ga 
wielewalen spotten bij Lauwersoog.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van 
Nederland op www.anwb.nl/
wandelen.

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

The Secret Garden is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Frances Hodgson 
Burnett. Wanneer de ouders van de tienjarige 
Mary Lennox (Dixie Egerickx) overlijden, wordt 
ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland 
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar 
zieke neefje Colin die eigenlijk het huis niet uit 
mag. Samen gaan ze op onderzoek uit in de 
honderden kamers en uitgestrekte tuinen. Daar 
ontdekken ze een mysterieuze deur die toegang 
geeft tot een geheime tuin die sinds de dood 
van haar tante niet meer open is geweest.
THE SECRET GARDEN en andere fi lms zijn 
te bekijken via Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
THE SECRET 
GARDEN

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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Het ondernemen zit Joost Willemse in het bloed. Sinds zijn vijftiende 
werkt hij al in de horeca en in 2003 opende hij Café - Eeterij ’t Vermaeck 
in Rijen. Hier kun je gezellig borrelen, heerlijk eten of lekker feesten in 
een gemoedelijke en ongedwongen sfeer.
 

Borrelen, eten en feesten bij ‘t Vermaeck

“WE DOEN HET 
MET Z’N ALLEN!”

Borrelen, eten en feesten bij ‘t Vermaeck
“We zijn geen restaurant, maar wel nét iets meer dan 
een gewoon eetcafé”, vertelt Joost. “Zo hebben we mooie 
tapas- en borrelhapjes en een uitgebreide bierkaart met 
meer dan zestig verschillende biersoorten.”
 
Lunch en diner
De menukaart van de eterij biedt je een uitgebreide keuze 
voor lunch en diner. “Kwaliteit staat voorop; we willen dat 
je hier kunt eten op restaurantniveau. Alles wordt bereid 
in eigen keuken, met dagverse (streek)producten. Van 
varkenshaassaté tot spareribs, het kan allemaal! Mensen 
komen bovendien van heinde en ver voor het broodje 
’t Vermaeck en ons broodje pikante kip.” Desgewenst 
bezorgt ’t Vermaeck ook maaltijden aan huis.
 
Feesten en partijen
Ook op de twee terrassen, inclusief een kleine speeltuin 
voor de kids, is het aangenaam toeven. “Bij mooi weer 

“WE DOEN HET 
MET Z’N ALLEN!”

kunnen we hier barbecueën op de buitenbarbecue voor 
groepen vanaf vijftien personen. Zit het weer niet mee, 
dan is barbecueën eveneens mogelijk in de feestzaal. In 
onze ‘spiegelzaal’ kunnen groepen terecht van twintig tot 
vierhonderd personen, voor alle mogelijke gelegenheden. 
We verzorgen bovendien graag de catering voor allerlei 
feesten en partijen bij bedrijven of particulieren aan huis. 
Eventueel met alles erop en eraan.”
 
Voor ieder wat wils
“Onze medewerkers vormen echt een team; we doen het 
met z’n allen! Die saamhorigheid stralen we ook uit, wat 
mede zorgt voor de goede sfeer. Daar komen veel gasten 
speciaal voor terug. Ons publiek loopt uiteen van zakelijke 
klanten en militairen van de nabijgelegen vliegbasis tot 
tieners en families. Ook dat maakt ’t Vermaeck uniek. 
Tijdens Carnaval verwelkomen we gemiddeld zeshonderd 
mensen per dag, een hele happening. Keihard werken 
dus, maar ontzettend leuk om te doen!”
 

Rijksweg 115, Rijen  |  0161-240716  |  info@hetvermaeck.nl  |  www.hetvermaeck.nl

BRUISENDE/ZAKEN
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1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.nl

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.nl

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6

In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.nl
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.nl

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10

8

12

7
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In onze showroom treft u een 
compleet aanbod van geheel 
betrouwbare occasions van 
alle merken aan. Deze kunt 
u rustig bekijken onder het 
genot van een kopje koffi e.

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

Alex de Beer

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

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

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

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaarleverbaar

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

Oefentherapie Cesar Gilze  |  Lange Wagenstraat 55e, Gilze  
0161-456055  |  Info@oefentherapiecesar-gilze.nl
www.oefentherapiecesar-gilze.nl

Heeft u wel eens rugpijn? 
Klachten in de rug kunnen 

veroorzaakt worden door 
bijvoorbeeld overbelaste 
spieren, slijtage van de 
wervelkolom of een 
beknelde zenuw. 

Rugklachten?
Rugklachten komen geregeld voor en zijn voor de meeste mensen niet 
onbekend. Soms heb je er een paar dagen last van, de andere keer wat 
langer. De remedie rust en beweging afwisselen, een pijnstiller en de 
zwaardere klusjes even laten staan is vaak afdoende. Je luistert even naar 
je lijf en binnen een paar dagen ben je weer de oude. 

Wanneer de klachten aanhouden ga je verder zoeken. 
Interessant om te ontdekken is of je invloed hebt op de pijn. 
Kun  je met specifi eke bewegingen de pijn forceren en 
verminderen? Dit kan soms heel nauw komen.

Als oefentherapeut weten we als geen ander dat hele 
kleine verschillen in houding hele grote verschillen kunnen 

maken voor het herstel van je rugklachten. Met 
houdingsadviezen en oefeningen wordt u uw 

rugklachten weer de baas. Ook wanneer slijtage 
een rol speelt is dit mogelijk.

Uw rug... u heeft er maar één, 
zorg er goed voor. 
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Dé banketbakkerij van  Tilburg en omgeving

Eigenaar: Paul van Riel  |  Burgemeester v/d Mortelplein 58, Tilburg  |  013 - 4671091 

www.patisseriewaltervanerven.nl

‘WIJ STAAN 
VOOR TEVREDEN 

KLANTEN EN GOEDE 
PRODUCTEN’

wenst iedereen 
Dé banketbakkerij van  Tilburg en omgeving

Zin in een overheerlijke paastaart, een lekker koekje of toch liever iets hartig met 
Pasen? Dan moet je bij Patisserie Walter van Erven zijn. “Alles wat je bij ons in 
de winkel aantreft, maken we zelf in onze banketbakkerij”, aldus trots eigenaar 

Paul van Riel. ‘Wij maken je paasbrunch compleet!’

wenst iedereen 

Smakelijk Pasen!
Pasen? Dan moet je bij Patisserie Walter van Erven zijn. “Alles wat je bij ons in 
de winkel aantreft, maken we zelf in onze banketbakkerij”, aldus trots eigenaar 

Paul van Riel. ‘Wij maken je paasbrunch compleet!’

Haal alles voor je paasbrunch bij ons.Bestellen kan 
ook!
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HET IS WEER TIJD VOORRingbaan Noord 136 TILBURG        013 542 1767
Openingstijden: DI T/M VR: 9.00u - 18.00u
(DO TOT 20.00u) ZA: 9.00u - 17.00u.
WWW.SPIJKERSFIETSEN.NL

BEKIJK ONZE 
BATAVUS TOPPERS OP

SPIJKERSFIETSEN.NL

Voordeel 

tot wel €200,-

Krijg nu bij aanschaf van een elektrische 

Batavus fi ets een grotere accu gratis. Dit geldt 

op bijna de gehele collectie elektrische fi etsen 

van Batavus zolang de voorraad strekt. 

De actie is geldig t/m 17 mei.

Twijfels? Maak een proefrit!
Laat ons je helpen de perfecte Batavus e-bike te vinden. 
We geven je uitgebreid advies en uiteraard mag je 
jouw favorieten op je gemak testen!

BEKIJK ONZE 
BATAVUS TOPPERS OP

SPIJKERSFIETSEN.NL

op bijna de gehele collectie elektrische fi etsen 

van Batavus zolang de voorraad strekt. 

De actie is geldig t/m 17 mei.

€ 2.249,-

Met Bosch Active middenmotor, 
slank frame en 7 versnellingen

Batavus Wayz E-go® ActiveTijdelijk gratis 
accu upgrade
bij aanschaf van een Batavus e-bike

HET IS WEER TIJD VOORRingbaan Noord 136 TILBURG        013 542 1767
Openingstijden: DI T/M VR: 9.00u - 18.00u
(DO TOT 20.00u) ZA: 9.00u - 17.00u.
WWW.SPIJKERSFIETSEN.NL

BEKIJK ONZE 
BATAVUS TOPPERS OP

SPIJKERSFIETSEN.NL

Voordeel 

tot wel €200,-

Krijg nu bij aanschaf van een elektrische 

Batavus fi ets een grotere accu gratis. Dit geldt 

op bijna de gehele collectie elektrische fi etsen 

van Batavus zolang de voorraad strekt. 

De actie is geldig t/m 17 mei.

Twijfels? Maak een proefrit!
Laat ons je helpen de perfecte Batavus e-bike te vinden. 
We geven je uitgebreid advies en uiteraard mag je 
jouw favorieten op je gemak testen!

BEKIJK ONZE 
BATAVUS TOPPERS OP

SPIJKERSFIETSEN.NL

op bijna de gehele collectie elektrische fi etsen 

van Batavus zolang de voorraad strekt. 

De actie is geldig t/m 17 mei.

€ 2.249,-

Met Bosch Active middenmotor, 
slank frame en 7 versnellingen

Batavus Wayz E-go® ActiveTijdelijk gratis 
accu upgrade
bij aanschaf van een Batavus e-bike
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VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Doe eens wat anders 
dan anders...

BRUIST/LIFESTYLE

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.nederlandbruist.nl.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 
twintig speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je 
op je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!
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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!

Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

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, dat zich meer dan honderd procent inzet 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 het feit dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft 
met een ander dierencrematorium is het mogelijk om Dierencrematorium 
Memoria het transport, het afscheid en de crematie te laten verzorgen. 

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

Ook bij uw 
dierenarts

Goed afscheid nemen?
Dat  kan bi j  D ierencremator ium Memor ia
Dat er in de omgeving grote behoefte is 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, dat zich meer dan honderd procent inzet 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. 

Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST
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VERTROUWD 
SINDS 1967 Hét juiste adres voor een 

betrouwbare jonge occasion
Op zoek naar een nieuwe auto? Autobedrijf Roks is al 53 jaar een begrip in Goirle 

en hét vertrouwde adres voor al uw wensen op autogebied.

Eigenaar: Ad Roks  |  Dorpsstraat 72, Goirle  |  013-5341659  

www.autobedrijf-roks.nl

Hét juiste adres voor een 
betrouwbare jonge occasion

“Bij ons in de showroom vindt u een gevarieerd en 
onderscheidend aanbod auto’s dat wekelijks wordt 
aangevuld met nieuwe (jonge) occasions om het aanbod 
voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken”, 
vertelt eigenaar Ad Roks. “Doorgaans hebben wij meer 
dan zestig occasions op voorraad.” En ook als u op zoek 
bent naar een nieuwe auto bent u bij dit familiebedrijf aan 
het juiste adres. “We leveren eveneens alle merken nieuw. 
Geef uw wensen door aan mijn zoon Patrick of aan mij zelf 
en wij gaan voor u op zoek.”

Service & kwaliteit
Autobedrijf Roks staat bekend om de grote klantgerichtheid 
en daarmee klanttevredenheid. “Vanuit onze eigen passie 
voor auto’s helpen wij al onze klanten bij het vinden van 

de juiste auto. Iets waar wij door ons altijd wisselende aanbod 
en onze zeer ruime ervaring elke keer weer snel in slagen. Wij 
staan voor service en kwaliteit in de breedste zin van het woord 
en dat merkt u!”

Onderhoud & reparatie
Ook in de eigen werkplaats van Autobedrijf Roks staan service 
en kwaliteit zeer hoog in het vaandel. “De focus ligt bij ons 
op de verkoop van jong gebruikte auto’s, maar ook voor 
onderhoud en reparaties kunt u bij ons uiteraard terecht. Bij 
ons goed gekwalifi ceerde en gemotiveerde personeel is uw auto 
gegarandeerd in goede handen. Dit maakt ons tot dé full-service 
mobiliteitspartner van de regio. Benieuwd of wij ook iets voor 
u kunnen betekenen? Loop gewoon eens binnen of maak een 
afspraak. U bent van harte welkom!”

BRUISENDE/ZAKEN
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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?

KOM SNEL  EENS LANGS!

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

Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!
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Filiaal Rijen
Stationstraat 46

Geopend: woensdag t/m 

zondag 11.30 - 20.00 uur 

Filiaal Reeshof Tilburg
 Huibevendreef 18

 Geopend: woensdag t/m 

zondag 14.00 - 21.00 uur

KOM ZELF 
MAAR EENS 
PROEVEN!

Foto: Brigitte Feijen

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

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-inshow nodig met een 
bekwame dj en lj, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

en je verrast met uitstekende service en scherpe courtage

Persoonlijk, modern en servicegericht, dat kenmerkt de dienstverlening van 
Via Paul Makelaardij. Wij zijn helemaal thuis in Tilburg, kennen de wijken 
van de stad en weten wat er lokaal speelt. 

Kempenaarplaats 8, Tilburg  |  013-3033195  |  info@viapaulmakelaardij.nl

www.viapaulmakelaardij.nl

Bijzondere woning onder de aandacht Valkenswaardstraat 155, Tilburg

Kenmerken

Woonoppervlakte 121 m2

Perceeloppervlakte  145 m2

Inhoud  421 m3

Aantal kamers  5
Aantal slaapkamers 4
Bouwjaar 2008

De makelaar 
die helemaal thuis is in Tilburg

Persoonlijk, modern en servicegericht, dat kenmerkt de dienstverlening van 

Voor meer 
informatie bel: 

Via Paul
013 - 30 33 195
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BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO
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ULTIEME
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Jij wil toch ook 

GOED VOOR DE 

DAG KOMEN?

Bel 06-15668373

WEBDESIGN
Websites, webshops 

& onderhoud

GRAFISCH DESIGN
Logo, visitekaartjes, 
roll-up banners etc.

ONLINE MARKETING
Website- & zoekmachine-

optimalisatie

Meer omzet halen uit jouw site?
Zoekmachines zoals Google maken een lijstje met websites die volgens 
hen de beste gebruikservaring hebben. DROWEB zorgt ervoor dat jouw 
website goed scoort. Dit zorgt ervoor dat jouw conversie een boost kan 
krijgen!

Lichtenvoordestraat 34, Tilburg  |  06 1566 8373
info@droweb.nl   |   WWW.DROWEB.NL

DROWEB is dé perfecte partner op het gebied van offl ine & online marketing. 

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

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

vrijblijvende 
afspraak!

www.simonspiano.nl

Dat doe je bij Simons Piano!

Je piano laten repareren?Je piano laten repareren?Je piano laten repareren?

Aan trimwedstrijden deed ze ook graag mee en ze was examinator 
praktijkexamens honden trimmen bij de trimopleiding in Barneveld. 
Bijscholingsdagen en vakdagen bezoekt Jeannette ook graag, want er is altijd 
iets bij te leren. Jeannette is vorig jaar met haar gezin in Tilburg gaan wonen 
en hier opende ze haar nieuwe trimsalon. 

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

Meer informatie is te vinden op 
www.trimsalondevachtwacht.nl 
of de Facebookpagina. 

Ook kunt u natuurlijk bellen voor vragen of 
het maken van een afspraak naar 06-22 656 432

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

De behandelingen 
worden uitgevoerd door 

Jeannette Weel-Moes, 
gediplomeerd trimster sinds 

2002 en gediplomeerd 
dierenartsassistente. 

Jeannette had vanaf 2002 
een goedlopende trimsalon 
in Veenendaal waar ze ook 

stagiaires opleidde.

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

De VachtWacht

Trimsalon

MAAK NU EEN 
AFSPRAAK!

06-22656432
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Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist en samen met 
Jan de 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

Klokkenkamer
VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

Brakel 4, Riel  |  013-5182955
www.nooijens-klokken.nl

J.Nooijens

Nooijens Antieke Uurwerken

Klokkenkamer
VERKOOP EN RESTAURATIE VAN KLOKKEN EN BAROMETERS

Nooijens Antieke UurwerkenNooijens Antieke Uurwerken

Bedrijfsleider: John van Hooft  |  Zandeweg 2, Dongen
0162-320783  |  www.golfcentrumdongen.nl

Golfen, te leuk om niet te doen!
Altijd al eens een (golf)balletje willen slaan? In Dongen moet je zijn! Golfcentrum Dongen 
is een zeer gemoedelijke en gastvrije golfbaan waar iedereen zich meteen thuis voelt. 
“Brabantse gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel”, vertelt John van Hooft. “Daarom 
staan we zeven dagen per week, 362 dagen per jaar klaar voor iedereen die wil golfen of 
even gezellig wil komen borrelen of een hapje eten.”

 De golfbaan is zeer landelijk aangelegd en grenst 
aan natuurgebied De Duiventoren dat zich uitstrekt 
tussen Dongen en Rijen. Naast de 9 holes Par 
36 baan is er ook een 6 holes Par 3 baan, een 
gedeeltelijk overdekte drivingrange, een chipping 
green en een puttingreen. Gevorderde, beginnende 
en startende golfers kunnen hier dus naar hartenlust 
het ‘spelletje’ spelen!  

  Ben je lid van Golfcentrum Dongen? 
 Dan ben je automatisch ook lid van Golfcentrum 
Roosendaal! Doordeweeks speel je gratis in 
Roosendaal wanneer je lid bent van Golfcentrum 
Dongen. Oftewel: twee golfbanen voor de prijs van 
één. Leuk voor de afwisseling!
 

 Golf je nog niet? 
 Start dan bij de PGA erkende Golfschool met de 
introductiecursus. Voor € 49,95 p.p. maak je in vijf 
lessen van vijftig minuten kennis met de golfsport. 
Golf je al wel? Speel dan mee met de leuke en 
gezellige wedstrijden die Golfvereniging Dongen 
organiseert.

Denk jij ook dat golfen te leuk is om niet te doen? 
Word lid tot 1 januari 2021 voor slechts € 475,- Deze 
aanbieding geldt alleen als je niet eerder lid bent 
geweest van Golfcentrum Dongen en Roosendaal. Jij 
komt toch wel even langs? 

 

BRUISEND/ZAKEN

Meer informatie vind 
je op www.golfdongen.nl
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Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

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.

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!

50



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

Giselle Koning

Chili & Argentinië

Er zijn zo van die reizen die je je hele leven bijblijven en 
deze bestemmingen zouden daar weleens een voorbeeld 

van kunnen zijn. Chili en Argentinië zijn echte ‘van 
de gebaande paden’ bestemmingen. Je ontdekt ruige, 

gevarieerde landschappen en mysterieuze culturen met 
een interessante geschiedenis.

Chili is één van de meest veelzijdige landen in de 
wereld. Het land is ongeveer 4.500 kilometer lang en 
heeft hierdoor een gevarieerd landschap. Van enorme 
gletsjers tot woestijnen en van de kleurrijke steden tot 
alpaca herders in de bergen, alles is te vinden in het 

indrukwekkende Chili.

Argentinië kent een interessante geschiedenis en 
cultuur, mooie geografi e, een bruisend nachtleven en een 
unieke lokale keuken. Geen wonder dat het land jaarlijks 

duizenden bezoekers trekt.
Meer informatie? Bel of mail me!

Ram 21-03/20-04
Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 
zult vanzelf iemand ontmoeten. 

Stier 21-04/20-05
Het voorjaar geeft je veel zelfvertrouwen, wat 
je in kan zetten voor de liefde en je carrière, 
gedurende de hele maand april. Bijna elke 
Stier kan die energie succesvol gebruiken.

Tweelingen 21-05/20-06
Tweelingen genieten van het gezelschap van 
hun dierbaarste vrienden en dankzij deze 
openheid zullen ze goede gesprekken 
hebben met iedereen.

Kreeft 21-06/22-07
Als je problemen had met communicatie, 
maak je geen zorgen. Alles zal veranderen. 
Je hebt nu geen woorden nodig, want de 
communicatie met je familie is ideaal.  

Leeuw 23-07/22-08
Het voorjaar staat in het teken van je carrière. 
De Leeuw moet dus focussen op zijn carrière 
waarbij hij zijn kunst van argumenteren goed 
tot zijn recht laat komen.

Maagd 23-08/22-09
Je omgeving gaat steeds sneller, wat je het 
gevoel geeft dat je de controle verliest. Dus 
zal je je moeten focussen op je relaties, zeker 
op familiair gebied. 

Weegschaal 23-09/22-10
Je laat iedereen om je heen een glimlach 
zien, maar van binnen voel jij je niet zo goed. 
Zeg wat je dwars zit. De inspanningen op je 
werk worden opgemerkt door je manager.

Schorpioen 23-10/22-11
April wenst elke Schorpioen het beste. Als je 
droomt van een langetermijnrelatie ziet het 
ernaar uit dat de sterren je een potentiële 
partner zullen brengen.

Boogschutter 23-11/21-12
Voor de Boogschutter staat de hele maand 
april in het teken van educatie. Je verlangt 
naar nieuwe dingen leren, dus het meeste 
van je vrije tijd wordt ingevuld met lezen. 

Steenbok 22-12/20-01
April belooft positieve energie. In deze 
periode heeft de Steenbok geen problemen 
met communicatie. Hierdoor krijgen singles 
eindelijk de kans om liefde te vinden.

Waterman 21-01/19-02
Het voorjaar brengt een april vol werk-
problemen met zich mee. Als je niet tevreden 
bent met je huidige baan is dit de tijd voor 
verandering.

Vissen 20-02/20-03 
April kan wat gezondheidsproblemen 
brengen. Daarom zouden Vissen meer met 
sportieve activiteiten mee moeten doen en 
gezonder gaan eten.

Ram
Als je een 

dansles bij wilt 
wonen, meld 

je nu aan.

HOROSCOOP

Ram
Als je een 

Als je een dansles bij wilt wonen, wacht dan 
geen minuut langer en meld je nu aan. Het 
maakt niet uit dat je geen partner hebt, je 

Doet april wat hij wil?

5352



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

Bikefitstudio Van Boxel
nieuw

Op zoek naar 

de juiste fi ets?
Je vindt hem bij Tweewielerspecialist Van Boxel!

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

Nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden? Maak dan 

vrijblijvend een afspraak

om te komen kijken.

Sinds 1 januari 2018 biedt Kinderopvang De Teddybeer ook 

kinderopvang aan op locatie FonkelbeerTje (Bemmelstraat 6). 

U kunt op deze locatie terecht voor peuteropvang, reguliere 

kinderopvang (kinderdagverblijf), flexibele kinderopvang

(kinderdagverblijf) en voor- en naschoolse opvang.

Op de dagopvang en de peuteropvang bieden wij 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan samen 

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

deren maken wij op de dagopvang en peuteropvang 

gebruik van het kindvolgsysteem KIJK! De kinderen 

worden voorbereid op elke basisschool.

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

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

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

Teddybeer_(162x162)_Advertentie.indd   1 04-07-18   11:12
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Augustinastraat 14, Gilze  |  0161-452805  |  info@fysiotheekgilze.nl  |  www.fysiotheekgilze.nl

COLUMN/FYSIOTHEEK GILZE

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

Hielspoorklachten, achillespeesklachten 
of andere peesgerelateerde klachten?

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

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

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

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

Breng dan een bezoek aan Fysiotheek Gilze.

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 en DPD.

Alles te koop voor 
€ 1,- per stuk

Geniet 
bij Welkom van de heerlijkste 
Chinees-Indische gerechten!

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

Proef het 
zelf, bestel 
en haal!
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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?

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 
fl exibele baan die 
bij jou past? 

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

Neem dan contact met ons op, 
wij helpen je graag verder!
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Snijd de kipfi let in reepjes en kruid deze goed met peper en zout. Grill 
daarna de kipreepjes in de pan tot ze mooi goud kleuren. Prak de 
avocado. Meng de kip, mozzarella, oude kaas, koriander en de 
avocado en breng op smaak met peper en zout. Verdeel dit mengsel 
over vier tortilla’s en vouw de tortilla’s dicht. 

Verhit een klein beetje olijfolie in een grillpan. Leg de tortilla's in de 
pan en grill ze twee minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Lekker 
met een beetje tabasco!

Het leuke van dit recept is, dat je met de ingrediënten kunt spelen. 
Wees niet bang om af en toe ingrediënten af te wisselen of nieuwe 
ingrediënten toe te voegen, zoals rode ui of bacon.

INGREDIËNTEN
300 gram kipfi let

peper en zout
1 avocado

50 gram geraspte mozzarella
50 gram geraspte oude kaas

koriander
4 tortilla’s

1 el olijfolie
tabasco

met kip en avocado
4 PERSONEN - 20 MINUTEN

Romige wraps

Sander, media-adviseur bij Bruist
“Deze wraps zijn een waar meesterwerk. Supermakkelijk om te maken en net zo 
makkelijk mee te nemen als lunch de volgende dag. Als media-adviseur bij Bruist ben 
ik altijd onderweg. Voor mij is het dus erg handig om een goed vullende maaltijd bij te 
hebben, die mij veel energie geeft. Deze goddelijke rollen van waar genot maak ik vaak 
voor mijn ouders en vrienden, aangezien ze er geen genoeg van kunnen krijgen.”
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in één 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com
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