
 TOBE-KEMPEN I 1

“Samen kunnen 
we werken aan 

een gezonde 
samenleving.”

ToBe-Kempen, Mieke Nijs
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Welkom bij ToBe-Kempen. Dit is een centrum voor 

integrale gezondheid waar verschillende zelfstandige 

gezondheidsprofessionals onder één dak werken. 

Elke therapeut of lesgever werkt vanuit de eigen kennis en 

ervaring, maar allemaal werken zij onder dezelfde visie, 

gezondheid, welzijn en groei staan centraal. 

Het is een omgeving waarin therapeuten, patiënten, lesgevers 

en lesnemers elkaar ontmoeten op het vlak van gezondheid en 

waar bedrijven en organisaties welkom zijn voor vergaderingen, 

workshops, teamactiviteiten of groepslunches. Tegelijkertijd is 

ToBe-Kempen een platform, waarmee wij onze bijdrage willen 

leveren aan een gezonde samenleving op fysiek, mentaal en 

emotioneel vlak.

Leer ons kennen als een plek van samenkomst. Een ruimte om 

elkaar te versterken. Om te werken aan onze onze gezondheid en 

welbevinden. Waar levensstijl als ‘medicijn’ ingezet kan worden en 

waar we kunnen groeien vanuit onze essentie, vanuit wie we zijn.

Met deze brochure hopen we je een indruk te geven van wat je 

van ons kunt verwachten. Wees welkom en laat je inspireren door 

deze dynamische omgeving!

Mieke Nijs

WELKOM

ToBe fully YOU

“Een bedding om te 
groeien en ontwikkelen 
vanuit de essentie van 
wie we zijn. Zodat we 
het beste in onszelf naar 
boven kunnen halen.”
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Onze filosofie is gestoeld op gezondheid, 

groei en ontwikkeling. 

We hanteren een holistische 

benadering van gezondheid - alles 

is met elkaar verbonden. Daarnaast 

hechten we waarde aan de preventie 

van gezondheidsklachten, waar 

mogelijk. Binnen ToBe-Kempen werken 

verschillende disciplines op het vlak van 

zowel fysieke als mentale en emotionele 

gezondheid zij aan zij.

Groei en ontwikkeling zijn belangrijke 

pijlers binnen ToBe-Kempen: de 

ontwikkeling van personen (persoonlijke 

groei), de ontwikkeling van bedrijven 

(professionele groei) en de ontwikkeling 

van nieuwe samenwerkingsverbanden 

(uitbreiden van netwerk). 

We streven ernaar om ‘over disciplines 

heen’ te werken en zoeken onder meer 

samenwerkingen op met ziekenhuizen, 

bedrijven, overheidsinstanties en vzw’s. 

Wij geloven dat we op deze manier 

samen kunnen werken aan een gezonde 

samenleving.

TOBE-KEMPEN

FILOSOFIE
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De ruimte biedt een plek voor individuele groei voor eenieder 

die hier binnenkomt. Het is een ruimte voor creatie en 

vernieuwing. Een plek waar iedereen welkom is en wordt 

gezien. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en kan 

groeien. Waar innerlijke, authentieke kracht naar boven komt.

Met ToBe-Kempen willen we een omgeving zijn waarbinnen 

alles in beweging kan worden gebracht.

TOBE-KEMPEN

EEN OMGEVING 
WAARBINNEN ALLES 
IN BEWEGING KAN 
WORDEN GEBRACHT

ToBe-Kempen bevindt zich op wandelafstand 

van Turnova, de Grote Markt en Parking 

Muylenberg. Achter de hoek van het Nationaal 

Museum van de Speelkaart, in de Hendrik 

Consciencestraat.

TOBE-BUSINESS

CO-WORKEN, 
TELEWERKEN, 
VERGADEREN OF 
EEN MEETING 
ORGANISEREN IN 
HET HART VAN 
HET CENTRUM 
VAN TURNHOUT. 
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Een presentatie, lezing of receptie bijvoorbeeld, desgewenst 

gecombineerd met een zinnenprikkelende lunch. Of een teamdag met 

een actieve, ontspannende of verbindende workshop. 

Maak er een stimulerende dag van met een actieve workshop of kom 

juist tot rust tussen het werken door, met een (aerial) yogasessie of 

stiltemeditatie.

TOBE-BUSINESS

TAL VAN 
MOGELIJKHEDEN 
OM ACTIVITEITEN 
TE ORGANISEREN 
VOOR BEDRIJVEN OF 
GROEPEN

Er zijn verschillende mogelijkheden om 

je teamdag of vergadering te combineren 

met gezond eten of een actieve of 

ontspannende onderbreking om 

productief te blijven door de dag heen. 

We stelden drie formules* voor je samen.

*Boeken van een formule is mogelijk 

vanaf 10 deelnemers per boeking. Neem 

voor meer informatie en specificaties 

contact op met ons secretariaat 

via info@tobe-kempen.be.

TOBE-BUSINESS

MAAK ER EEN 
DAG VAN
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ENKEL EEN RUIMTE HUREN? DAT KAN. ER ZIJN RUIMTES VAN 

VERSCHILLENDE OPPERVLAKTEN. DESGEWENST KUN JE GEBRUIK 

MAKEN VAN EEN SCHERM, BEAMER OF FLIPOVER. NEEM GERUST 

CONTACT MET ONS OP OM TE INFORMEREN NAAR DE MOGELIJKHEDEN. 

WE BEKIJKEN GRAAG WAT WE VOOR JE KUNNEN BETEKENEN.
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‘de leefkamer’ ... een open ruimte van verbinding. 

Een plek waar je na je bezoek aan ToBe-Kempen 

nog even blijft hangen om na te praten, iets te 

eten of drinken. Waar je samen met collega’s 

overlegt tijdens een gemeenschappelijke lunch, 

of even rustig bijwerkt in gezelschap van een 

aromatisch kopje Italiaanse koffie. Of neem 

een lekkere maaltijd of coffee-to-go mee voor 

onderweg of thuis.

Samenwerkingen met de leefkamer juichen we 

toe. Denk bijvoorbeeld aan lezingen in combinatie 

met catering op maat, een teamactiviteit 

aangevuld met een gezonde lunch. Ook formules 

op maat van jouw bezoek en wensen behoren 

tot de mogelijkheden. Neem gerust contact op 

met Wendy, uitbaatster van de leefkamer, om 

samen je wensen te bespreken. Wil je liever een 

totaalpakket aanbieden? Vraag dan zeker bij ons 

secretariaat naar de mogelijkheden.

DE LEEFKAMER

BINNEN TOBE-KEMPEN 
BEVINDT ZICH DE DRINK-, 
EET- & BABBELPLEK 
“DE LEEFKAMER”.

Contaceer de leefkamer via:

www.deleefkamer.be I hallo@deleefkamer.be I +32 473 93 44

Of loop gewoon even langs de bar.
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We begrijpen dat je nood hebt aan rust 

om je heen, wanneer je werkt. Onze 

bureauruimtes zijn van alle gemakken 

voorzien met bureau en zetelhoek en 

je kunt er werken in volle concentratie. 

In de middag schuif je lekker aan bij de 

leefkamer  voor een smaakvolle lunch 

met een ambachtelijke kop koffie. En als 

je wilt, boek je ‘s morgens aan de balie 

een les, workshop of coachingsessie die 

op die dag op de planning staat. Ja. Dat 

is toch net wat anders dan thuiswerken.

TOBE-KEMPEN

TELEWERKEN IN 
ALLE RUST

TOBE-KEMPEN BIEDT EEN HELE WAAIER AAN DISCIPLINES, 

ALLE GERICHT OP GEZONDHEID, GROEI EN ONTWIKKELING. DE 

SAMENSTELLING IS IN BEWEGING. KIJK VOOR HET VOLLEDIGE EN 

ACTUELE OVERZICHT OP WWW.TOBE-KEMPEN.BE.
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telefoon | +32 (0) 14 39 44 22 

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 9u tot 12u

mail | info@tobe-kempen.be

website | www.tobe-kempen.be

BEREIKBAARHEID EN (FIETS)PARKING

Je bereikt ons het makkelijkst met de fiets of te voet. Die 

extra beweging zorgt bovendien voor een fris hoofd en een 

gezonde eetlust. 

Je fiets staat droog in de ruime overdekte fietsparking voor 

de deur. In de omgeving stoppen ook verschillende bussen 

van De Lijn.

Kom je met de auto, dan vind je deze parkings in de buurt:

-  Parking ToBe-Kempen op 200m (kruising Korte 

Mermansstraat & Korte Veldstraat) 

- Parking Muylenberg op 200m 

- Parking Turnova op 350m 

- Parking Stadspark op 1km

VU //  TOBE-KEMPEN

Mieke Nys, Hendrik Consciencestraat 20, 2300 Turnhout

• Conceptontwikkeling en copywriting: Studio Bamboo

• Grafische vormgeving: Bosbok, Tine Van Beurden

COLOFON

TOBE-KEMPEN
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EIGEN PRAKTIJKHOUDERS BIEDEN IN ONS CONCEPT OOK WORKSHOPS AAN. 
UITGEBREIDE INFORMATIE VIND JE OP ONZE WEBSITE ONDER TOBE BUSINESS

MEDE DANKZIJ BOVENSTAANDE  PARTNERS WERD DE DRUK VAN ONS MAGAZINE MOGELIJK GEMAAKT. MEDE DANKZIJ BOVENSTAANDE  PARTNERS WERD DE DRUK VAN ONS MAGAZINE MOGELIJK GEMAAKT.

BINNEN TOBE-KEMPEN VIND JE OOK ONZE PARTNER IN BEWEGING

WILLY WUYTS 
ELW ®

DAISY VAN DUYSE
HERBORIST

WENDY DEKORT
HYPNOSE

ELISABETH DEWACHTER 
A.R.T METHODOLOGIE 

  NOT JUST AN INSURANCE

  www.hermansverzekeringen.be

ONZE EXTERNE PARTNERS




