
Geniet             van
de feestdagen

DE LANGSTRAAT DECEMBER 2018 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DELANGSTRAATBRUIST.NL

Pura Suerte 
Romantisch & culinair 
genieten in onze
luxe privésauna



Verkeersschool Mika

geeft richting aan

TIP: heb je vragen, loop dan gerust eens binnen. 
De koffie (en vaak ook worstenbrood) staat klaar!

Verkeersschool Mika 
heeft sinds de oprichting 

in maart 2010 een 
enorme ontwikkeling 

doorgemaakt. Inmiddels 
rijden er tien instructeurs 

rond die allemaal 
uiterst gemotiveerd 

zijn om de leerlingen 
op te leiden tot vlotte, 
veilige en zelfstandige 
verkeersdeelnemers.



Ondanks het feit dat Verkeersschool Mika 
flink is gegroeid, blijft de persoonlijke 
aanpak de grote troef. De leerlingen 
krijgen eerst een proefles (voor het 
autorijbewijs) en daarna volgt het gesprek 
bij de leerlingen thuis aan de keukentafel. 
Het doel hiervan is dat ook de ouders 
kennismaken met de rijinstructeur zodat 
de ouders weten bij wie hun kind in de 
auto stapt en wie ze kunnen spreken 
als er vragen zijn over bijvoorbeeld de 
vorderingen van de leerling. Tijdens dit 
gesprek wordt ook een aantal zaken 
uitgelegd zoals: hoe machtig ik de 
rijschool zodat er toetsen en examens 
aangevraagd kunnen worden, waar kan 
ik de gezondheidsverklaring invullen 
en dergelijke. Daar onderscheiden wij 
ons in als verkeersschool. De leerlingen 
zijn bij ons geen nummer. Verder maken 
wij gebruik van een leskaart en een 
geavanceerd lesplansysteem zodat de 
leerling en ook de ouders de lesagenda 
en de financiële stand van zaken kunnen 
raadplegen. Gezien het grote aanbod 
van leerlingen wordt deze aanpak 
zeer gewaardeerd.

geeft richting aan

Poolsestraat 17, Kaatsheuvel  |  0651240477  |  www.verkeersschoolmika.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Persoonlijke begeleiding
Ook de goede telefonische bereik-
baarheid (ook buiten kantooruren) 
is een grote plus. Miranda is daar 
verantwoordelijk voor, zij kent alle (oud-)
leerlingen bij naam en leerlingen weten 
ook dat als er vragen zijn zij die ook altijd 
aan haar kunnen stellen.

De begeleiding op het gebied van de 
theorieopleiding is ook top. Naast de 
theoriemiddelen biedt Verkeersschool 
Mika ook de mogelijkheid om een 
theoriecursus te volgen op de rijschool. 
Voor vragen over het theorie-examen kan 
men altijd tijdens kantooruren binnen 
komen lopen of even contact opnemen 
met de rijschool. Wij zullen er alles aan 
doen om de leerling het theorie-examen 
te laten behalen.

Je kan bij Verkeersschool Mika terecht 
voor het behalen van je auto-, bromfiets-, 
motor- en aanhangwagenrijbewijs.
Ook wordt er een cursus Vaarbewijs I 
en II aangeboden.
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Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan fit20 Waalwijk en De Heeren van ’s Hertogen-
bosch. Stuk voor stuk zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/DECEMBER



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 

de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen
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Skin Care
Ook voor jouw huidprobleem is er een oplossing

Onze huid is een 
kostbaar bezit. De huid

beschermt ons tegen 
schadelijke invloeden 

zoals virussen, 
bacteriën, warmte, 
kou en uitdrogen. 

Bovendien laat de huid 
zien hoe het met 

ons gaat.

Je huid verandert ook steeds. Naast erfelijke factoren, leefstijl en 
hormoonschommelingen, laat ook de tijd haar sporen na.

Na je dertigste begint het verouderingsproces. Je huid wordt langzaam minder 
elastisch en heeft meer aandacht nodig dan in je jeugdjaren. Ook staat je 
huid voortdurend bloot aan hormoonschommelingen, de maandelijkse cyclus, 
zwangerschap en overgang, met alle gevolgen voor de huidconditie.
 
Het is daarom belangrijk de huid een juiste verzorging te geven en in optimale 
conditie te houden. Je zou kunnen zeggen ‘je huid als visitekaartje’.

Huidverbetering en het oplossen van huidproblemen 
Door de huid in goede conditie te brengen, lossen we problemen op en vertragen 
we de gevolgen van het ouder worden.

Met kennis, ervaring en onze gedegen medische achtergrond laten we uw huid 
er weer mooi, gezond en gaaf uitzien! We werken daarbij met de allernieuwste 
behandeltechnieken zoals geluid en laser.

Huidproblemen
• Huidveroudering / rimpels
• Couperose
• Rosacea
• Geïrriteerde rode huid
• Gevoelige droge huid
• Acne
• Pigmentatie / donkere kringen

Behandelingen
• Complete huidverzorgingsserie
• Huidverbeterende peelings
• Laser huidtherapie
• Deesse LED huidtherapie
• Ultrasoon huidbehandelingen 
• Injectables
• Permanente make-up

Bloemenoordplein 1, Waalwijk  |  0416 – 314 946  |  info@jonishi.nl  |  www. jonishi.nl



Skin Care
IEDEREEN WIL MOOI OUDER  
WORDEN EN WIJ HELPEN  
DE NATUUR EEN HANDJE

Heeft u specifieke vragen of 
wilt u meer informatie? 
Neem dan contact met ons op.

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray Tan

Acné

Rimpels

Droge huid

CouperoseCouperose

Bel voor een 
afspraak, onze 

specialiste neemt 
graag de tijd  

voor u.



Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

Like de Facebookpagina van 

Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Share de actie 

met je vrienden zodat zij ook op 

de hoogte zijn van deze leuke 

lezersactie! Of stuur je gegevens 

o.v.v. ‘Lezersactie#1 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 
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Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Gaan jullie trouwen?

 06-41108514  |  info@bamfotografie.nl | www.bamfotografie.nl



“Indien ondernemers willen, kunnen ze elke dag kijken 
naar de actuele financiële resultaten!”

TvdW denkt met je mee!
Bij Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding zitten ze niet stil. Het informele 
administratie- en advieskantoor voor mkb en zzp was uit haar pand gegroeid en 
is vanaf 7 december te vinden aan de Margrietstraat 95 in Waalwijk. Volgens 
Marcel Hoefnagel zijn er in het pand nog meer mogelijkheden om de klant op een 
laagdrempelige manier te helpen: “Zo kunnen klanten hun administratie bij ons 
verwerken of een ruimte gebruiken voor het voeren van overleg. Wij van TvdW 
vinden het erg belangrijk om op de hoogte te zijn wat er bij klanten speelt.  We 
hebben dus regelmatig contact met de klant, om vervolgens met hem of haar 
mee te denken. Dat is waar TvdW voor staat!”
 
Met het oog op de toekomst
Met de verhuizing naar het nieuwe pand heeft TvdW geanticipeerd op de 
toekomst. Maar ook in haar dienstverlening wil TvdW vooruitstrevend zijn. Twan 
van de Wiel zegt daarover: ”De tijden zijn enorm veranderd. Wij voelen de 
behoefte aan advisering omtrent cijfers en fiscale zaken. Daarom adviseren wij 
ondernemers ook tussentijds. Bovendien zijn we bezig met het ontwikkelen van 
op maat gemaakte managementrapportages. Hierdoor kunnen ondernemers op 
elk moment van de dag beschikken over de meest actuele financiële resultaten!

Namens het gehele TvdW team wensen wij u fijne feestdagen en alvast een 
gezond en succesvol nieuw jaar!

Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding B.V. 
Prof. Eykmanweg 5a, Waalwijk  |  0416-337793 
info@twanvandewiel.nl  |  www.twanvandewiel.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Administratieve Begeleiding

Fiscale Begeleiding

Loonadministratie

TvdW Online

TvdW Administrateur

TvdW Resultaatgericht

Starters

Wij groeien door
Samen met onze klanten gaan we ervoor!
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James Ensorstraat 2  |  Waalwijk  |  06 52 54 93 43  |  studio_beaute@outlook.com  |  www.studiobeaute.me

Bij Studio Beauté kun je terecht voor verschillende behandelingen. Van een 
heerlijke manicurebehandeling, gellak, nagelverlenging en perfect gestylde 
wenkbrauwen tot de nieuwste techniek lashlifting (tot wel zes weken geen 

mascara meer nodig). Je vindt het allemaal onder één dak.

Beauty attracts the eye.

Ben je gebonden aan huis? Geen probleem! Studio Beauté komt graag bij je thuis. 
Prijzen op locatie staan op de website (omgeving Waalwijk/Den Bosch/Tilburg).

Wil je meer weten? Check de website www.studiobeaute.me



COLUMN/SISSY COACHT!

“Gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en 
hun ouders op het gebied van hooggevoeligheid, 
ernstige ziekte en rouw binnen het gezin en 
echtscheidingssituaties.”

Verlies

Tinie de Munnikstraat 39, Drunen
06-36329221  |  www.sissyherman.nl

Het gebeurt meestal onverwachts. Een huisdier, opa, oma of erger 
wordt ziek en gaat dood. En dat is moeilijk. Ook voor een kind, voor 
wie omgaan met emoties vaak lastig is.

Omgaan met verdriet
De dood. Kun je je kind hierop voorbereiden? En hoe doe je dat? 
Hoe ga je om met het verdriet van je kind als je zelf nog zoveel 
verdriet hebt?

Je emoties de baas
Iedereen krijgt ermee te maken in zijn leven. Maar hoe ga jij om 
met de pijn, de stress en met alle emoties? Graag help ik je om de 
emoties minder heftig te laten zijn.

Neem contact met me op, zodat we samen 
kunnen kijken of coaching en begeleiding 
vanuit mijn praktijk voor jou passend is.

Sissy Coacht!
Samen met mijn prachtige 

kinderen woon ik in het 
Brabantse Vlijmen.

Na het verlies van mijn 
dochter Roos gooide ik het 
roer om. In 2015 startte ik 

de opleiding tot kindercoach. 
Daarna de opleiding tot 
gezinscoach (2017). In 

2016 richtte ik mijn praktijk 
Sissy Coacht! op.

Elke maandag 
telefonisch 

spreekuur van 9.00 - 11.00 uur
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DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

Dierencrematorium Tilburg

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

Behalve dat klanten nu voor de crematie van hun huisdier in Tilburg zelf terecht-
kunnen, zijn er nog meer redenen om voor Memoria te kiezen. “Om te beginnen 
hanteren wij vaste lage prijzen, zodat het cremeren voor iedereen betaalbaar is. 
Ook urnen en gedenktekens hebben wij voor elk budget. 

Klanten kunnen hun huisdier zelf komen brengen, maar wij beschikken ook over 
een eigen ophaalservice. Streven is hierbij om altijd binnen één uur na melding 
bij de klant aanwezig te zijn, ook buiten kantooruren en in het weekend.

Bij ons kunnen klanten kiezen uit een individuele en een collectieve 
crematie. Bij een individuele crematie ontvangt men de as van het eigen 
huisdier inclusief een crematiecertifi caat met daarbij een pootafdruk. Bij een 
collectieve crematie wordt het huisdier met meerdere dieren tegelijk 
gecremeerd en wordt de as uitgestrooid over de Noordzee. 

Klanten kunnen desgewenst hun eigen overleden huisdieren begeleiden 
naar de oven en er zelf inleggen. Wij zijn één van de weinige dierencrematoria 
waar dit tot de mogelijkheden behoort.”

Het overlijden van een 
dierbaar huisdier is voor de 
meeste mensen een 
emotionele gebeurtenis. 
Indien het afscheid op een 
respectvolle en waardige 
manier plaats kan vinden, 
draagt dat bij aan een mooie 
herinnering en een betere 
rouwverwerking. Daar weten 
ze bij Dierencrematorium 
Memoria in Tilburg alles van.

www.dierencrematorium-memoria.nl

Ook bij uw 
dierenarts
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DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

Dierencrematorium Tilburg

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

Behalve dat klanten nu voor de crematie van hun huisdier in Tilburg zelf terecht-
kunnen, zijn er nog meer redenen om voor Memoria te kiezen. “Om te beginnen 
hanteren wij vaste lage prijzen, zodat het cremeren voor iedereen betaalbaar is. 
Ook urnen en gedenktekens hebben wij voor elk budget. 

Klanten kunnen hun huisdier zelf komen brengen, maar wij beschikken ook over 
een eigen ophaalservice. Streven is hierbij om altijd binnen één uur na melding 
bij de klant aanwezig te zijn, ook buiten kantooruren en in het weekend.

Bij ons kunnen klanten kiezen uit een individuele en een collectieve 
crematie. Bij een individuele crematie ontvangt men de as van het eigen 
huisdier inclusief een crematiecertifi caat met daarbij een pootafdruk. Bij een 
collectieve crematie wordt het huisdier met meerdere dieren tegelijk 
gecremeerd en wordt de as uitgestrooid over de Noordzee. 

Klanten kunnen desgewenst hun eigen overleden huisdieren begeleiden 
naar de oven en er zelf inleggen. Wij zijn één van de weinige dierencrematoria 
waar dit tot de mogelijkheden behoort.”

Het overlijden van een 
dierbaar huisdier is voor de 
meeste mensen een 
emotionele gebeurtenis. 
Indien het afscheid op een 
respectvolle en waardige 
manier plaats kan vinden, 
draagt dat bij aan een mooie 
herinnering en een betere 
rouwverwerking. Daar weten 
ze bij Dierencrematorium 
Memoria in Tilburg alles van.

Ook bij uw 
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EIGEN 
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TRAINEN IN JE 
PERSOONLIJKE 

SPIERFALEN

19 in?



Wij trainen op hoge intensiteit, maar de beweging is 
in slow motion. Door de sterke stimulusrespons 
krijgen de spieren een verbeterde eiwitaanleg en 
daardoor worden ze sterker.  

Door de intensieve fit20 training krijgt ons lichaam 
wekelijks een optimale gezondheidsprikkel. 
Daarnaast stimuleert de training ook het bloedsuiker-
gehalte, de productie van het testosteron en groei  -
hormoon. Ook verlaagt het de hoge bloeddruk, krijg 
je meer energie en het is stressverlagend.

Jordy, onze personal trainer, geeft ons goede 
begeleiding en legt uit hoe de oefeningen op de 
zes verschillende apparaten werken. Wij trainen 
eigenlijk over de grens van eigen kunnen en daardoor 
werk je in het persoonlijke spierfalen gebied. 

fit20 Waalwijk  |  Eigenaar: Jordy Sasabone  |  Grotestraat 313A, Waalwijk  |  0416-534627  |  www.fit20.nl

De professionele aandacht van Jordy zorgt ervoor dat de 
oefening correct worden uitgevoerd. Hij spoort ons aan om 
de oefening in slow motion te doen. Via een tablet volg je het 
balkje dat het tempo aangeeft. De laatste tien seconden is 
het vasthouden van de oefening. 

Als je denkt een oefening heel snel uit te voeren, heb je het 
verkeerd. Jordy zorgt ervoor dat we alle oefeningen op een 
traag tempo afwerken en onze schouders laag houden. Het 
vergt hierdoor het uiterste van je lichaam en een uur na de 
training trillen onze spieren nog. De training werkt de hele 
week door. Tijdens deze rustperiode worden de spieren 
sterker en gaat het hele lichaam beter functioneren.

Jordy bedankt voor je deskundig advies  
en begeleiding en tot volgende week.
Groetjes Marcel en Lea 

BRUISEND/BEZOEK

Wil jij alvast nadenken over je goede voornemens? Begin dan het nieuwe jaar 
met fit20. fit20 is kort gezegd een methode om in twintig minuten in je gewone 
kleding fitter te worden. Wij trainen één keer per week met een ongelooflijk goed 
resultaat. fit20 is een innovatieve en unieke fitnessmethode. 

Wil jij dit ook uitproberen?  Vraag dan een proefles aan.
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Advies nodig over 
uw kunstgebit?

• U heeft een loszittend kunstgebit
 en/of wilt een nieuw kunstgebit 

• U wilt meer weten over de
 implantaatgedragen prothese (klikgebit)

• Reparaties klaar terwijl u wacht
 (na telefonische afspraak)
• Behandelingen op afspraak

Hertog Janstraat Waalwijk
0416-320452
info@tppzembowicz.nl
www.tppzembowicz.nl

“BEL VOOR GRATIS EN 
DESKUNDIG ADVIES”

kunstgebit?kunstgebit?

implantaatgedragen prothese (klikgebit)



ZWANGERSCHAPS-
WENS?

Zo moet er natuurlijk een eisprong plaatsvinden en wanneer dit zonder 
problemen gebeurt, is het nog belangrijk dat de eicel wordt bevrucht en de 
weg naar de baarmoeder vindt. Daarna moet de innesteling in het 
baarmoeder slijmvlies plaatsvinden. 

Er zijn dus veel momenten waarop iets mis kan gaan. Voor het goed 
functioneren van alle betrokken organen is een goede doorbloeding van deze 
organen nodig. Niet alleen van de baarmoeder en de eierstokken, maar ook 
van de organen die de hormonen sturen, zoals bijvoorbeeld je bijnieren. 

Met mijn specialisatie op dit gebied kan ik ervoor zorgen dat de 
beweeglijkheid en daarmee de doorbloeding van je baarmoeder, eierstokken, 
eileiders en bijnieren verbetert. 

Heb je een kinderwens, maar lukt het maar niet om zwanger te worden 
(zonder medische redenen), dan kan ik helpen je lichaam in balans te 
brengen. Zo zorg je voor optimale omstandigheden voor een geslaagde 
innesteling in je baarmoederslijmvlies. Bovendien is het heel goed mogelijk 
om deze behandeling te combineren met een behande ling in het ziekenhuis 
waarbij je een gecontroleerde eisprong krijgt, of bij een andere 
vruchtbaarheidsbehandeling zoals IUI, IVF of ICSI. 

COLUMN/INGRID

Ingrid Reuser

“Ik ben Ingrid Reuser, osteopaat in 
Waalwijk en Oosterhout. Het mooie aan 
osteopathie is het zoeken naar de kern van 
het probleem en niet alleen het verhelpen 
van de symptomen van de klacht. Alle 
structuren van het lichaam moeten goed 
beweeglijk zijn om een goede doorbloeding 
te hebben. Klachten ontstaan daar waar 
geen goede beweeglijkheid en doorbloeding 
is. Het is mooi om tijdens de therapie 
precies en doelgericht met mijn handen te 
werken en daardoor het lichaam de kans te 
geven om te herstellen.”

Gezondheidscentrum Het Koetshuis
Koetshuislaan 613  |  Waalwijk

0416-533236  |  06-22554221
www.osteopathie-ingridreuser.nl

Zwanger worden is een 
natuurlijk proces, maar het is 
niet altijd vanzelfsprekend. 
Meerdere factoren spelen een 
rol bij het zwanger worden. 
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Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel
06-16684878   
bianca@bwenneker.nl

“Ik ben
allround en 

werk secuur 
en snel”

Vindt u het ook zo’n gedoe?

DE GEHELE 
ADMINISTRATIE 
OP ORDE?

Geef het uit handen!

Ik verzorg voor u:

• Begeleiding bij het voeren van de administratie 

• Verwerken van de administratie van a tot z  

• De btw-aangifte 

• Het opstellen van de jaarrekening 

• Aangifte inkomstenbelasting voor 
ondernemers en particulieren 

• Overige financiële administratieve vragen

Bianca Wenneker 



BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win
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BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • DOME • BLACK BASTARD

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 02-10-18   15:16

Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

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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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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Gouden
5

BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com

9

10

11 12

8

7

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

TIP 
Reserveren 

kan via  
www.yutakana.nl

Sushi liefhebbers zullen geheid de frisheid 
terugvinden in onze verzameling van 
visgerechten en de buitengewone kwaliteit van 
onze rijst. Bij Yutakana worden uitsluitend de 
beste Japanse producten en meest verse 
vis gebruikt. Daarnaast staat bij ons gezond 
eten hoog in het vaandel, waardoor de 
hoogwaardigheid van de gerechten prominent 
naar voren komt.

Voor de echte 
Sushilovers!

Met meer dan 
100 gerechten 

biedt ons assortiment genoeg variatie, 
wat garant staat 

voor een verrukkelijk 
diner.

Monique de Boer

Ik help jou om het in je hoofd weer 
rustig te krijgen!

Praktijk Monique de Boer 
is een multidisciplinaire 
praktijk voor volwassenen, 
jongvolwassenen en kinderen 
gelegen in Kaatsheuvel.

De praktijk is in drie onder-
delen verdeeld waaronder 
mondzorg, therapie en 
opleidingen met als 
specialisatie trauma.
De therapievorm bestaat uit 
lichaamsgerichte psycho-
therapie en natuurgeneeskunde. 
De behandelingen worden 
vergoed via de aanvullende 
verzekering, afhankelijk van 
verzekeraar en pakketkeuze. 
Hieronder volgt een kort menu 
met de vier disciplines 
waaruit u kunt kiezen.

Mondhygiëne

Tandartsangstbehandeling

Traumatherapie

Opleidingen

Tot gauw.

Rouw    verwerking?

Zandvaert 13, Kaatsheuvel  |  06-24218363  |  www.moniquedeboer.com

De behandelingen zijn gericht op het hervinden van je eigen grenzen en het opbouwen 
van je eigen weerbaarheid. Door de taal te leren spreken van je lichaam, leer je jouw eigen 
energie te beheren en het zenuwstelsel op een gezonde manier te laten functioneren. Door 
het loslaten van ongezonde patronen en oude emoties herstel je jouw eigen verbinding en 
die met anderen. Het loslaten van te veel energie uit het zenuwstelsel creëert rust in het 
lichaam en hoofd. Wil je ook meer rust in je hoofd? Bel mij op 06-24218363.
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MAGNEET Interieurs voor  een vernieuwende
 collectie meubels

Uitgebreide collectie meubels
Op zoek naar een nieuw tv-meubel, een vloerkleed of een 
complete eetkamertafel inclusief stoelen? U vindt het bij 
Magneet Interieurs!

Kom naar onze uitgebreide showroom om de verschillende 
collecties te bekijken en laat u inspireren door het unieke 
aanbod. En vraag vooral onze medewerkers in de showroom 
naar praktische tips en achtergrondinformatie over alle 
meubels. 

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies en
persoonlijke begeleiding”

Camiel Klerx

Magneet Interieurs!

Kom naar onze uitgebreide 
collecties te bekijken en laat u 
aanbod. En vraag vooral onze medewerkers in de showroom 
naar praktische tips en achtergrondinformatie over alle 
meubels

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies en
persoonlijke begeleiding”
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bijzettafels stoelen

fauteuils

MAGNEET Interieurs voor  een vernieuwende
 collectie meubels

banken

MAGNEET/MEUBELS

kasten

WONEN SLAPEN RAAMDECORATIE VLOEREN



TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.
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TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Uw goud nemen wij in voor de 
gramsprijs van €24.50. Opnieuw te 
besteden op juwelen of horlogerie.

donderdag
20 december 
13uur - 20uur 

Bezoek de winkel voor de voorwaarden



Locatie Waalwijk  |  Showroom + werkplaats
Vos Zanddonk B.V.  |  Zanddonkweg 2, Waalwijk  |  0416 33 33 21

Locatie Genderen  |  Showroom
Aart Vos B.V.  |  Genderensedijk 11, Genderen  |  0416 35 11 05

Locatie Den Bosch  |  Showroom + werkplaats
Automobielbedrijf Vos Den Bosch BV  |  Rietveldenweg 58 A  |  0416 33 33 21

All inclusive rijden in uw Citroën
voor een vast bedrag per maand

Citroën Private Lease is gebaseerd op Operational Lease. Dit 
betekent dat u geen aanbetaling doet en maandelijks een 

vastgesteld leasebedrag betaalt waarin de volgende zaken zijn 
verwerkt: afschrijving, rente, afleveringskosten, verzekering, 

wegenbelasting, overlijdensrisicodekking, reparaties, 
onderhoud, schade, ruitbreuk, pech-onderweghulpdienst 
en btw.

PRIVATE 
LEASE?
WEL ZO MAKKELIJK
Bel ons en we helpen
u graag op weg!



Voor een stralende glimlach
Twintig jaar geleden startte Roland Wiertz samen met een collega een tandartspraktijk in 
Raamsdonksveer. Anno 2018 is deze uitgegroeid tot een bloeiend tandheelkundig centrum 
waar vijf tandartsen hun krachten bundelen om je de beste zorg te kunnen bieden.

Alles in eigen huis
“Elke tandarts heeft zijn of haar eigen 
specialisatie”, vertelt Roland. “In totaal 
hebben we een team van achttien 
professionele en betrokken medewerkers 
die allemaal iets unieks toevoegen aan 
de praktijk. Daardoor is het mogelijk een 
totaalpakket aan te bieden en kun je 
voor iedere behandeling bij ons terecht; 
van reguliere tandartsbehandelingen 
en orthodontie tot implantologie, 
cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen en in het 
verlengde hiervan zelfs botox en fi llers.”

Persoonlijke benadering
“Doordat we op deze manier 
samenwerken, zijn de lijntjes kort. Indien 
nodig verwijzen we naar elkaar door. 
We lopen bovendien makkelijk even bij 
elkaar binnen om te overleggen.” Bij De 
Tandarts staat de mens achter de tanden 
voorop. “Wij hechten waarde aan een 
persoonlijke benadering. Je hebt bij ons 
gewoon je eigen vaste tandarts, dat voelt 
veilig en vertrouwd.”

“Wij hebben aandacht 
voor de mens achter 
de tanden”

Voor een stralende glimlach

BRUISENDE/ZAKEN

Collegeweg 2b, Raamsdonksveer
0162-521546  |  www.naar-de-tandarts.nl

Het eerste consult
“Veel mensen ervaren een drempel om binnen 
te stappen bij een tandarts, die willen wij graag 
wegnemen. Het eerste consult is mede vanuit die optiek 
heel belangrijk. Wat ons betreft vormt het de basis van 
een hopelijk langdurige relatie. We nemen dan ook 
uitgebreid de tijd om kennis te maken en om te luisteren 
naar je wensen.”

De nieuwste technieken
Het team van De Tandarts maakt gebruik van de 
nieuwste technieken. Zoals digitale röntgen, 3D-scans en 
digitale tandafdrukken als vervanging van het ‘happen’. 
“We streven naar perfectie in alles wat we doen. Tanden 
zijn van nature wit, dus werken we enkel met witte 
vullingen. Daarnaast is al ons kroon- en brugwerk 
metaalvrij. We werken bovendien samen met een vaste 
tandtechnicus die regelmatig langskomt om te zorgen 
dat datgene wat hij vervaardigt, goed kleurt bij de eigen 
tanden. Het plaatje moet helemaal kloppen!”

De tandartsen van 
De Tandarts scoren 
gemiddeld een 9 

op Zorgkaart
 Nederland.
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Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 



Uw woonstijl, uw droomstijl
Bij Koos Kluytmans Interieurs 
onderstrepen we graag de veelzijdigheid 
van de Leolux collectie. Deze biedt u 
een brede keuze in designmeubelen. 
In elke stijl, van vertrouwd eigentijds tot 
avant-garde design. 

Allemaal gemaakt op bestelling, zodat 
uw Leolux designmeubel een heel 
persoonlijke invulling krijgt. U ziet het 
aan de verfi jnde afwerking, u voelt het 
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

Wij tonen u een ruimere collectie, in een 
herkenbare Leolux studio. U bent hier 
beland bij een specialist, met de 
nieuwste modellen en actuele kennis 
van zaken.

We zijn er dan ook trots op dat we ons 
een Leolux Select Store mogen noemen. 



NIEUW ADRES
Marijkestraat 40, Waalwijk
06-27415263
www.beauty2nature.nl

Het adres voor o.a.:
• Fruitzuurpeelingen
• Microdermabrasie 

behandelingen
• Dermapen needling
• Permanente make-up
• Huidoneffenheden 

verwijderen
• Acnebehandelingen
• Laserbehandelingen
• K-Slim gewichtsbeheersing

Stralend de 
feestdagen 

tegemoet

Ga eens naar
www.beauty2nature.nl
voor meer informatie

tegemoet

Het perfecte cadeau!
Nu maar € 75,-  normale prijs meer dan € 300,- 

Tot ziens in onze nieuwe salon



Wij zijn een bedrijf met een 
grote voorraad aan gebruikte 

auto’s van alle merken. 
En dat in alle prijsklassen.

Occasions
250 

occasions 
uit voorraad 

leverbaar

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. 

Wacht niet langer en
 kom ook gauw kijken

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



VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Elk jaar zijn we bezig met het jaar dat gaat komen. Het doel van 
Nederland Bruist is altijd ‘groeien’ geweest. Begonnen in 2006 en 
vanaf dat moment alleen maar doorgroeien. 

Oorspronkelijk zijn we gestart als franchiseformule, maar in 2012 
hebben we het plan opgevat om alleen met edities in eigen beheer
door te groeien. En gegroeid zijn we!

Vanaf dit jaar komen we maandelijks in 33 regio’s uit en er staan 
alweer 3 nieuwe regio’s op de planning om in maart voor de eerste 
keer te verschijnen.

Om die groei te realiseren zijn we volop bezig om de afdelingen uit te 
breiden. Nieuwe vormgevers, contentmanagers, bezorgers en media 
adviseurs.

Daarnaast hebben we onze franchiseformule vernieuwd en zoeken we 
topverkopers, die op zelfstandige basis nieuwe regio’s willen opstarten.

Ons doel is om in 2019 naar de 40 regio’s door te groeien.

Groei jij met ons mee?

Wat verwacht jij van 2019?

Meer weten?
Check de vacatures op www.
nederlandbruist.nl

2018 is bijna voorbij en wat is het snel 
gegaan.
Weet jij nog wat je plan voor het afgelopen 
jaar was?
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“MAAK OOK JE EIGEN 
COLLECTOR'S ITEM!”

Unieke SCHOENEN WINKEL
vestigt zich in Heusden



BRUISENDE/ZAKEN

De ware liefhebbers van unieke 
handgemaakte en bijzondere schoenen 
kunnen vanaf heden terecht aan de Engstraat 1 in Heusden-Vesting. 

Engstraat 1, Heusden-Vesting
Hinthamerstraat 102 ’s-Hertogenbosch
06-19999879
info@deheerenvanshertogenbosch.nl
www.deheerenvanshertogenbosch.nl 

Unieke SCHOENEN WINKEL

TIP 
Het is mogelijk om - alleen of met een groep - ook buiten de reguliere openingstijden een bezoek te brengen aan De Heeren van ’s-Hertogenbosch.

Tweede winkel 
De Heeren van ’s-Hertogenbosch opent 
daar een tweede winkel met schoenen en 
bijbehorende accessoires van de Spaanse 
merken Pepe Milán en New Rock. Onder 
de grote rivieren kun je deze extravagante, 
kleurrijke, maar ook sjieke en customized 
schoenen alleen in ’s-Hertogenbosch en 
nu dus ook in Heusden kopen. De meeste 
modellen in de winkel zijn voor heren, 
maar elke schoen is ook in verschillende 
damesmodellen (pumps en sneakers) te 
bestellen. Hierdoor komen aanstaande 

echtparen bijvoorbeeld graag matchende 
schoenen kopen.

Naar eigen ontwerp
Ook wie een speciale wens heeft, graag zelf 
eens een schoen ontwerpt of eigen 
schoenen wil voor bedrijf of (carnavals) 
vereniging is van harte welkom. Deze 
worden zonder meerprijs gemaakt.

De Heeren van ’s-Hertogenbosch is 
in Heusden geopend op zaterdag en 
zondag van 12 tot 17 uur.
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Kerstmenu

Amuse van de Chef

Voorgerecht
Kreeft & Tomaat

Salade van kreeft met structuren van tomaat, 
Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!

HC_BRE_ADV_KERST_BRUIST_324x162mm_spread_v2.indd   1 16-11-18   17:14
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Salade van kreeft met structuren van tomaat, 
Parmezaanse kaas en basilicum

Tussengerecht
Ossenstaart & Beukenzwam 

Ossenstaartbouillon met fijne groenten 
en beukenzwammetjes

Hoofdgerecht
Hert & Bospaddenstoelen

Hertenfilet met pompoen crème, bitterbal van  
hete bliksem en bospaddenstoelensaus

of 

Heilbot & Groene Kruiden
Heilbot met een groene kruiden korst, groene asperges, 

bloemkool mousseline en blanke boter saus

Nagerecht
Chocolade & Feuilletine

Feuilletine en amandelbiscuit met frambozenmousse, 
chocolademousse en Griekse yoghurt en een coulis  

van citrusvruchten

€ 49,50 p.p.

SAMEN DINEREN, SAMEN GENIETEN

VIER KERST 
MET ONS

25 & 26 DECEMBER
BREDA

Een bijzondere ambiance, gezellige muziek, goed gezelschap en een exclusief 4-gangenmenu 
voor de zeer aantrekkelijke prijs van € 49,50 per persoon. Dit zijn de ingrediënten voor  

een heerlijke Kerst in de Brasserie van Holland Casino Breda

Het kerstmenu wordt op beide kerstdagen geserveerd in onze Brasserie.  
De 1e zit start om 17.00 uur, de 2e om 20.00 uur.  

Bel meteen om te reserveren: 076 - 525 11 00,  
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

We kijken uit naar uw komst!
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HOROSCOOP/DECEMBER

Steenbok 22-12/20-01
Je staat er deze maand niet 
alleen voor, je krijgt de 
nodige steun van de mensen 
om je heen. Zo kun je met 
een gerust gevoel een 
nieuwe richting inslaan. 

Waterman 21-01/19-02
Je bent voorzichtig, maar 
dat kun je beter zijn dan 
dat je de verkeerde stappen 
neemt. Zo voorkom je in 
ieder geval een misstap. 

Vissen 20-02/20-03 
De laatste maand van het 

jaar, maar ook dan is het nog 
nodig om met je beide benen 
op de grond te blijven staan. 

Ram 21-03/20-04
Deze maand staan de sterren 
gunstig! Je pakt alle moeilijke 
opdrachten aan en je rondt 
deze ook nog eens goed af!

Stier 21-04/20-05
Er liggen ontzettend veel 
mogelijkheden voor je. Laat je 
niet afl eiden en behaal de 
doelen die je voor ogen hebt. 
Raak niet overstuur als je 
geruchten over jezelf hoort.

Tweelingen 21-05/20-06
Sta deze maand ook open 
voor de hulp van andere 
mensen. Al wat extra is kan 
je namelijk goed gebruiken. 

Kreeft 21-06/22-07
Doe geen dingen waarvan je 
weet dat het niet goed zit, dit 
is zonde van je tijd. Probeer
gewoon eens iets nieuws!

Leeuw 23-07/22-08
Deze maand trek je 
conclusies door zaken te 
bekijken van een afstand. Zo 
kan je met nieuwe plannen 
het nieuwe jaar in. Kom op 
voor je eigen rechten.

Maagd 23-08/22-09
Je neemt beslissingen die je 
anders nooit zou nemen. Het 

is niet altijd even makkelijk, 
maar ga af op je gevoel, dat 
is het beste wat je kan doen.

Weegschaal 23-09/22-10
Je zult een spannend 
aanbod tegenkomen dat 
zal leiden tot nieuwe 
mogelijkheden. Vertrouw 
op jezelf en handel vanuit 
jouw gevoel. Wees niet 
onverschillig en help 
mensen in nood.

Schorpioen 23-10/22-11
De laatste maand van het 
jaar is alweer aangebroken. 
Gebruik dit om alle voor je 
uitgeschoven plannen 
alsnog uit te voeren. Doe 
dit in alle rust. Het is nu 
geen goed moment voor 
investeringen.

H O R O S C O O PBOOGSCHUTTER 23-11/21-12

Wees eerlijk als iemand om je 

mening vraagt. Duidelijkheid is 

niet alleen voor jezelf, maar voor 

iedereen beter.
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Wil jij een  feestelijk kapsel?

Confetti Kinder & Tiener kapper  |  De Akker 34b  Vlijmen  |  073-5134833  |  www.dekinderkapper.com 

Ga jij voor gel, een stoere kleur, vlechtjes of glitters?

Heb je een bruiloft of een ander feestje 
waarvoor je haar extra mooi moet zitten?
Laat het weten bij het maken van je afspraak, 
dan maken we meer tijd voor je vrij.

NU 50% 
KORTING 

bij inlevering
van  deze 

advertentie*
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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Kaatsheuvel  |  0416 - 27 42 21  |  Whatsapp: 06 - 16 080 221  
info@dansdiscorian.nl  |  Facebook: discorian

Partytime!Partytime!
Wij maken overal  
een feestje van!

Dansdisco RIAN verzorgt 
muzikaal bruiloften, gouden 
bruiloften, verjaardagen en 
evenementen. Altijd een op 
maat gemaakt feestje. 
Muzikale dienstverlening voor 
jong én oud sinds 1978!

Objectbeveiliging

Evenementenbeveiliging

Collectieve beveiliging

Winkelsurveillance

Portiers- en receptiediensten

Alarmopvolging

Mobiele surveillance

Mobiele alarminstallaties

A.P. Schalken
Nachtveiligheidsdienst bv

Een kwestie
van vertrouwen

A.P. Schalken Nachtveiligheidsdienst bv
Cartografenweg 2, 5141 MT Waalwijk

Tel. 0416 334 224 | info@schalken.nl | www.schalken.nl
Wij zijn ministerieel erkend (ND 415) en werken volledig onafhankelijk

Adv. Schalken tbv Bruist.indd   1 13-05-15   12:15

 

Berkhaag 4, Sprang-Capelle
06-23236277  |  www.ruwspul.nl

KERSTVERSIERING

Deze maand is het tijd voor de 
kerstversiering. Kom gezellig bij ons 

inspiratie opdoen, er is heel veel moois.
Kom gauw kijken. 

 

De winkel is geopend op 
do. van 19.00-21.00 en vr. van 18.30-21.00

Welkom!



GAAT U NIEUW BOUWEN OF VERBOUWEN?
UW BOUWPLAN BEGINT BIJ JAC KLIJN!

Amerikastraat 18 | 5171 PL Kaatsheuvel
T 0416 280 055 | F 0416 278 645 | info@jac-klijn.nl

WWW.JAC-KLIJN.NL

Maakt een nieuwe badkamer onderdeel uit van uw bouw-

plannen? Stap binnen in de schitterende showroom van Jac 

Klijn in Kaatsheuvel. Hier vindt u een inspirerende collectie 

sanitair, tegels en badmeubels. Tientallen compleet ingerichte 

badkamers die u zeker op ideeën brengen. Bovendien heeft 

Jac Klijn meer dan 10.000 verschillende bouwmaterialen!



Reigerbosweg 2, Waalwijk 
0416-337569  | www.plus.nl/supermarkten

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Lekkere drankjes uit onze slijterij   combineren met heerlijke hapjes



Lekkere drankjes uit onze slijterij   combineren met heerlijke hapjes





Dreefseweg 54, Kaatsheuvel  
0416-275541
broodjezebrashop@gmail.com 

Twan en Ellen Spierings 
runnen samen de Zebra 
Shop bij het BP-tankstation 
in Kaatsheuvel. 

Door de aanwezigheid van de 
Zebra Broodjesbar weten ook 
veel mensen met lekkere trek 
de shop te vinden.

Klanten kunnen er ook 
terecht voor autoartikelen 
zoals olie en koelvloeistof, 
maar ook voor sigaretten, 
snoep en ijs.

Klanten kunnen er terecht voor autoartikelen zoals olie en 
koelvloeistof, maar ook voor sigaretten, snoep, ijs en nog 
veel meer. Door de aanwezigheid van de Zebra Broodjesbar 
weten ook veel mensen met lekkere trek de shop te vinden.

VERSE KOFFIE 
Bij Zebra Shop kun je overigens ook genieten van een 
heerlijk kopje koffie, gemaakt van vers gemalen bonen 
van Douwe Egberts en tal van andere lekkere 
drankjes. 

DIVERSE BROODJES 
Op de kaart staat nog veel meer lekkers. Van broodjes 
bal tot worstenbrood en van saucijzenbrood tot minipizza en van 
een broodje kaas of gezond tot een club kip sandwich. We hebben 
een heel gezellige eetruimte gecreëerd 
die echt aanvoelt als een huiskamer. 
Heel anders dan bij reguliere shops bij 
tankstations. Bij goed weer kun je ook 
terecht op ons terras. Maar 
meenemen kan natuurlijk ook. 
Bestellen en ophalen is ook een 
mogelijkheid. Daar maken veel 
bedrijven gebruik van.   

Reden genoeg om eens een pitstop te maken 
bij Zebra Shop in Kaatsheuvel!

Maak een pitstop bij de 

Zebra Shop!
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Mijntje’s Salon
06-47969546 | Geertruidenberg  
mijntje81@hotmail.com  

 Mijntjessalon

Pedicure 
inclusief gellak 

nu voor maar € 35,-

Cours de français en petits groupes
06 53975676
www.ikspreekfrans.nl

Kinderen vanaf 8 jaar die regelmatig in Frankrijk 
komen of op zoek zijn naar een activiteit die hen 
uitdaagt, vinden hun plek bij het  
leren van de Franse taal. 

Opleiding 
Frans op maat
Frans leren op jonge leeftijd

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI



Groenstraat 84A  |  UDENHOUT
06-39003766  |  www.wellness-purasuerte.nl

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

December: € 108,50 p.p.
 Privésauna
 Welkomstdrankje
 Badkleding toegestaan
 Kinderen welkom
 Badjas, handdoeken, slippers

 Champagnegarnituur

Graag tot ziens.

Wij heten u van harte welkom!

Verrassing voor uw liefste?
Romantiek & Champagne & Culinair

Wij heten u van harte welkom!

Romantiek & Champagne & Culinair



80 occasions,
alle merken
80 occasions,
alle merken

Betaal je niet SUV
Van Mossel Oisterwijk, de voordelige SUV specialist!

Van Mossel Oisterwijk
Bedrijfsweg 17
T: 013 528 32 26

www.vanmossel.nl/outdoor

Adv. 1-1 Betaal je niet SUV BRUIST.indd   1 07-11-18   14:21
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