
DE LANGSTRAAT JANUARI 2019 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DELANGSTRAATBRUIST.NL

Bruisende
 stad Rotterdam

BN’er Robèrt
van Beckhoven

Gelukkig
2019

Een



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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Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Fox Lifestyle en 
Boonmee Thaise Massage. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI



CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat

SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad
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Mijn visie op jouw lifestyle
Astrid Vos is al dertig jaar 

zelfstandig ondernemer en 
ontwikkelde zichzelf tot expert 

op het gebied van netwerk-
marketing. Die ervaring zet ze 
sinds 2018 in voor haar eigen 

bedrijf: Fox Lifestyle.

Astrid vertelt over wat haar zo aantrekt in netwerkmarketing en 
alles wat daarbij komt kijken: “Het biedt heel veel 
mogelijkheden. Juist het samenwerken en het begeleiden van 
mensen in het behalen van hun doelen vind ik een uitdaging. 
Belangrijk is ook dat er een goede klik is met de bedrijven waar 
ik voor werk en dat je achter de producten kunt staan.”

Goede kwaliteit
De twee bedrijven die Astrid met Fox Lifestyle inmiddels 
vertegenwoordigt voldoen ruimschoots aan die criteria. “Ha-Ra 
schoonmaak/beautyproducten is een bedrijf dat al meer dan 
veertig jaar bestaat en een zeer goede kwaliteit biedt, voor een 
leven in harmonie met de natuur. Vegas Cosmetics presenteert 
een zeer uitgebreid pakket met 
health- en beautyproducten met 
een uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding. Beide 
organisaties kennen een heel 
interessant businessconcept.”

Mooi inkomen
Astrid wil de negatieve klank die rond de term 
netwerkmarketing hangt wegnemen: “Met de hoogwaardige 
producten van Ha-Ra en Vegas kun je verschillende dingen 
doen: ze zelf gebruiken om je lifestyle te verbeteren, 
ondernemers kunnen ze verkopen en ook particulieren kunnen 
ze bij andere mensen aanbevelen en fungeren als verkoper. Zo 
kun je er zelfs een mooi inkomen uit halen. Die diversiteit vind 
ik het mooie ervan. Het is een kwestie van doen, actie 
ondernemen en ervoor gaan. Je bepaalt zelf de koers en de 
snelheid, dat is het mooie van het hele verhaal.”

8



Mijn visie op jouw lifestyle
BRUISENDE/ZAKEN

Fox Lifestyle  |  Grotestraat 333, Waalwijk  |  06-44844289  |  info@foxlifestyle.nl  |  www.foxlifestyle.nl 

Doe mee 
met de like & share 

lezersactie 
op pagina 10 en 

win
“Doe wat 
goed voelt 
en ga 
daarvoor!”



must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1
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must haves

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#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK

N
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1 doos/6 zakjes 

Winterse
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internationale

artiesten

van 25 jan. t/m 3 feb.  op ‘t Laar in Tilburg!
Profiteer van € 5,00 korting per persoon 

Geldig voor maximaal vijf personen*
Tonen bij circuskassa en korting pakken!

*Niet i.c.m. andere acties
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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 versgemalen 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!

13



Nieuw in Waalwijk:

Boonmee Thaise Massage
Waalwijk is een mooie zaak rijker: Boonmee Thaise Massage. Sinds 15 november 
kunnen liefhebbers van een traditionele Thaise massage terecht bij Tik Prae-Oum 
en haar dochter May. De salon is gevestigd aan de Stationsstraat 79. 

“Natuurlijk zijn wij 
officieel gediplomeerd”

14



Bij Boonmee Thaise massage worden traditionele 
massages uitgevoerd, met of zonder olie. De massage 
met olie is een ontspanningsmassage, die zonder olie 
is bedoeld voor het los masseren van pijnlijke spieren. 

Geen erotiek
Om misverstanden te voorkomen: er is geen 
sprake van erotische massages, het gaat puur om 
spiermassages. Wie op zoek is naar erotiek, wordt 
vriendelijk verzocht een ander adres te zoeken.

Gediplomeerd
Tik is trots op haar salon en vertelt: “De 
naam van de salon verwijst naar mijn 
vader. Die heette Boonmee en was ook 
masseur. Van hem heb ik alles geleerd, 
maar we zijn ook officieel gediplomeerd. 

Boonmee Thaise Massage

Boonmee Thaise Massage  |  Stationsstraat 79, Waalwijk 
boonmee.massage@gmail.com  |  06-30472688

BRUISENDE/ZAKEN

Wij richten ons op klanten die last hebben van 
spierpijn, maar ook van bijvoorbeeld rugpijn. 
Of mensen die hersteld zijn van bijvoorbeeld 
een slijmbeursontsteking in de schouder, maar 
toch last blijven houden van stijve spieren. We 
behandelen dan niet alleen die spieren, maar 
het hele lichaam. Want als je ergens last hebt, 
ga je anders bewegen om die plek te ontlasten. 

En dat zorgt ervoor dat ook andere 
spieren strammer worden.” spieren strammer worden.” 

Massages vinden 
plaats via telefonische 

afspraak.
 Bel of app: 

06-30472688



DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigst voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  ‘Ik zal heel mijn leven van je houden’.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.

COLUMN/SISSY COACHT

“Ik ben geïnteresseerd in alles waar kinderen zich mee 
bezighouden.” Vanuit die interesse startte Sissy Herman twee 
jaar geleden haar praktijk voor kinder- en gezinscoaching.

Sissy Coacht!

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

Kindercoaching 
Kinderen komen met allerlei soorten hulpvragen bij mij in de praktijk. De een 
heeft moeite zich te concentreren, de ander is hooggevoelig en weer een ander is 
bijvoorbeeld vaak boos of extreem verdrietig. Ik begeleid kinderen bij het bewust 
worden van zichzelf, hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Gezinscoaching
Uit onderzoek blijkt dat de druk op het gezinsleven de laatste jaren steeds meer 
is toegenomen. Als gezinscoach help ik gezinnen om hun weg te vinden met de 
uitdagingen van het gezinsleven.

Traumaverwerking
Soms gebeuren er dingen in je leven die je maar moeilijk een plekje kan geven. 
Traumaverwerking helpt je om de emotie minder heftig te laten zijn waardoor er 
weer vertrouwen ontstaat.

New Beginnings Programma (NBP)
Speciaal voor moeders in een scheidingssituatie bieden we 
het New Beginnings Programma (NBP). Een-op-een in 
een coachtraject of samen met een groep gescheiden 
moeders behandelen we onder andere hoe je zorgt 
voor verbinding in je nieuwe gezin.

Sissy Coacht!
Ik coach jouw kind, jou als 
ouder of zelfs het gehele 

gezin. Samen of afzonderlijk 
van elkaar. We gaan op zoek 
naar talenten en krachten.
Deze bundelen we tot iets 
moois zodat jullie als team 

weer verder kunnen.
Elke maandag 
telefonisch 

spreekuur van 9.00 - 11.00 uur
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  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.
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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)



Administratie- & Advieskantoor
voor MKB en ZZP

Gewisseld van werkplek van de Professor Eykmanweg
5a naar een ruimer en centraal gelegen kantoor
aan de Margrietstraat, zodat we de ruimte hebben
om MKB en ZZP nog beter van dienst te zijn.

Meer weten over onze diensten?
Loop gerust binnen en als zoete
uitnodiging is er uiteraard een
koekje voor bij de koffie of thee.

VERHUISBERICHT

Denkt met je mee!
Margrietstraat 95, Waalwijk  |  0416-337793 

info@twanvandewiel.nl  |  www.twanvandewiel.nl

Administratieve Begeleiding

Fiscale Begeleiding

Loonadministratie

TvdW Online

TvdW Administrateur

TvdW Resultaatgericht

Starters
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Administratiekantoor B. Wenneker  |  Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel  |  06-16684878   
bianca@bwenneker.nl  |  www.bwenneker.nl

De administratie, lang niet elke ondernemer 
heeft hier tijd voor, zin in of verstand van. Bianca 
Wenneker, eigenaresse van Administratiekantoor 
B. Wenneker, neemt deze taak dan graag van je over.

Jouw administratie

Liefde voor cijfers
“Eigenlijk heb ik al mijn hele leven iets met cijfers”, begint Bianca 
haar verhaal. “Bovendien werkt mijn vader als boekhouder 
waardoor het vak mij ook zo’n beetje met de paplepel is ingegoten.” 
Wat ze er dan precies zo leuk aan vindt, kan Bianca moeilijk 
benoemen. “Maar ik weet wel dat ik het een ontzettend mooie 
uitdaging vind om mijn klanten de boekhouding uit handen te 
nemen en ze op die manier te ontzorgen.”

Allround
Als allrounder kan Bianca de gehele boekhouding van A tot Z 
verzorgen. “Maar net wat de klant wil. Ik kan inderdaad de 
gehele boekhouding op mij nemen, waarbij ik onder andere de 
administratie verwerk, de eindejaars- en/of tussenbalans opmaak 
en de aangifte inkomstenbelasting en de btw-aangiftes verzorg. 

in vertrouw  de handen



Administratiekantoor B. Wenneker  |  Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel  |  06-16684878   
bianca@bwenneker.nl  |  www.bwenneker.nl

Klanten kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om een deel zelf te 
doen en de rest aan mij uit te besteden.” Overigens werkt Bianca 
niet alleen voor ondernemers, maar ook voor particulieren.

Transparant & persoonlijk
“In mijn werk vind ik het van groot belang om transparant te zijn: de klant 
moet zelf zijn aangifte immers ook snappen. Bij vragen ben ik uiteraard meer 
dan bereid om die te beantwoorden en ik probeer mijn werk tegelijkertijd 
zo inzichtelijk mogelijk te houden en daardoor duidelijk voor de klant. 
Persoonlijk contact staat bij ons daarom ook voorop. Klanten hebben in 
principe vrijwel altijd met mij te maken en ik ben overal van op de hoogte 
om ze zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen. En dat alles 
tegen een zeer schappelijk tarief! Zoek jij dus ook iemand die je de 
administratie uit handen kan nemen? Dan ben je bij mij aan het juiste 
én vertrouwde adres.”

BRUISENDE/ZAKEN

in vertrouw  de handen

Bianca Wenneker 

Iedereen 
een goed en 
succesvol 

2019 
gewenst

Voor ondernemers & particulieren
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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

naar de oven en er zelf inleggen. Wij zijn één van de weinige dierencrematoria Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

 AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

D

Kom op de Nationale Tulpendag 
ook naar de opening van het 
tulpenseizoen. Op de Dam in 
Amsterdam vindt de offi ciële aftrap 
van het tulpenseizoen plaats, 
georganiseerd door Nederlandse 
tulpenkwekers. In een speciaal 
aangelegde pluktuin op de Dam 
kan iedereen gratis tulpen plukken. 
Met deze feestelijke actie barst het 
tulpenseizoen los. Naast de 
pluktuin zijn er talloze verrassingen 
en acties. Er zijn meer dan duizend 
tulpen in alle kleuren van de 
regenboog die vanuit Nederlandse 
veilingen wereldwijd de weg naar 
de vaas vinden. De tulp is daarom 
een echt visitekaartje van Holland.
19 januari 2019
www.tulpentijd.nl

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT

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 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST
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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.

Bel voor een afspraak, 
onze specialiste neemt 
graag de tijd voor u.

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray Tan

Heeft u specifieke vragen of 

Acné

Rimpels

Droge huid

CouperoseCouperose

We wensen 
u een gezond 
en gelukkig 
2019!
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrown.nl
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.nl 
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.nl

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en
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winter
3

4

1

BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.nl
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.nl
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.nl
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www.lancome.nl
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winter

8
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Gaan jullie trouwen?

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



Weg met de 
winterproblemen 

DEUREN KUNNEN VASTVRIEZEN. Soms helpt 
het om de vastgevroren deur even extra dicht 
te duwen zodat het ijs breekt, maar voorkomen 
is beter. Er zijn sticks verkrijgbaar om het 
rubber niet vast te laten vriezen. Talkpoeder of 
siliconenspray op de rubbers wil ook helpen. 

Ook een HANDREM KAN VASTVRIEZEN. Trek 
die dan nog eens extra aan, alweer om het ijs 
te breken. Maar nog beter: gebruik de handrem 
in de winter niet. Laat de auto in P of in zijn 
achteruit staan. 

Als de auto NIET WIL STARTEN schakel dan bij 
voorkeur voor starthulp de Wegenwacht in. 

Door ondeskundig handelen kan vooral bij 
moderne auto’s door starthulp schade ontstaan 
aan de elektronica. 

Zorg dat je ALTIJD EEN SPUITBUS MET 
RUITONTDOOIER in huis hebt. Deze kan zijn 
diensten ook voor vastgevroren deuren bewijzen. 
Leg deze bus daarom niet in de auto. 

Er zijn SPECIALE DEKENS verkrijgbaar 
waarmee je de voorruit kunt bedekken. 
Je hoeft dan niet te krabben. Gebruik geen 
kranten. Als die nat worden en vastvriezen, 
ben je nog veel verder van huis. 

1

2

3

         Speciaal voor jou 
                   een aantal tips: 

In de winter heeft je auto het door de kou extra zwaar. Ongelukken 
en pechgevallen zitten gedurende deze maanden in een 

klein hoekje. Veel problemen zijn vaak eenvoudig zelf te verhelpen. 

4
5

6

VERKEERSTIPS/WINTERPROBLEMEN

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

geeft richting aan
Vraag 
een 

GRATIS 
proefles 

aan
Auto             Aanhangwagen             Bromfiets             Motor             Vaarbewijs

Wil jij je autorijbewijs, motorrijbewijs of bromfietsrijbewijs halen in 
Waalwijk en omgeving? Wij geven persoonlijke begeleiding en advies.
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Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

TIP 
Reserveren 

kan via  
www.yutakana.nl

Sushiliefhebbers 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.

Voor de echte 
Sushilovers!

Met meer dan 
100 gerechten 

biedt ons assortiment genoeg variatie, 
wat garant staat 

voor een verrukkelijk 
diner.



COLUMN/INGRID

Wat is dat eigenlijk, een onrustige baby? 
Ouders vertellen vaak dat hun baby onrustig is wanneer hij veel huilt, 
moeilijk slaapt, darmkrampjes heeft, veel spuugt of overstrekt. Ik zal je 
baby eerst onderzoeken. Hierbij ga ik onder andere voelen naar de 
beweeglijkheid van de wervels, de schedel en het bekken. De behandeling 
bestaat uit kleine en zachte technieken op deze structuren. Omdat de 
technieken zo zacht zijn, kunnen ook hele jonge baby’s met klachten in de 
praktijk terecht. Vooral als er sprake is geweest van een zware bevalling, 
zoals bijvoorbeeld een bevalling die is ingeleid, een 
bevalling met behulp van een vacuümpomp, een 
afwijkende ligging van de baby of een 
keizersnede, kun je een afspraak maken om te 
kijken of er structuren vastzitten. Ik zal veel 
uitleggen over wat ik heb gevonden in het 
onderzoek en wat er gebeurt tijdens een 
behandeling. Baby’s reageren vaak snel op de 
behandeling en ouders merken dan vlug 
veranderingen in het gedrag van hun baby. 

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

ONRUSTIGE BABY

zoals bijvoorbeeld een bevalling die is ingeleid, een 
bevalling met behulp van een vacuümpomp, een 

Ingrid Reuser

Wil je weten 
of osteopathie kan helpen bij de klachten van jouw baby?

Maak een afspraak.
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Beleef  het bakkersvak bij

Meester Patissier en 
Meester Boulanger 

Robèrt van Beckhoven 
is bekend van 

tv-programma’s als
Heel Holland Bakt 

en beroemd om zijn 
brood en patisserie. 
In zijn open bakkerij 
met winkel, cursus-
lokaal en restaurant

in de voormalige 
leerfabriek in 

Oisterwijk, laat hij je 
alle aspecten van het 
bakkersvak beleven. 

Zien, ruiken, proeven, 
ervaren en genieten!

Robert JE ZIT NIET STIL: EEN GROEIEND 
BEDRIJF IN OISTERWIJK, MEERDERE 
BAKBOEKEN EN EEN ROL ALS JURYLID 
IN VERSCHILLENDE TV-PROGRAMMA’S. 
EN ER IS NOG MEER NIEUWS… 
Klopt, we gaan de grenzen van Brabant over! 
Eind 2018 openden we al een kiosk met to-go-
producten in Leidschendam en in de loop van 
2019 volgt daar ook nog een grote open bakkerij. 
Net als bij ons moederbedrijf in Oisterwijk, 
kunnen mensen hier straks al onze producten 
kopen en door grote glazen wanden zien hoe 
onze bakkers alles op ambachtelijke wijze 
maken. 

EN JE STAAT IN HET THEATER MET
EEN ‘THEATRALE FOODEXPERIENCE’? 
Ja, maar wel echt als bakker hoor. Zie het 
als een kennismaking met ons familiebedrijf 
op locatie, waarbij er natuurlijk ook van alles 
te proeven valt! We raden het publiek dan ook 
aan om van tevoren geen al te grote maaltijd 
te nuttigen...

BRUISENDE/BN’ers

Beleef  het bakkersvak bij
WAT VIND JE NU HET LEUKST VAN ALLES? Mijn kennis en 
liefde voor het vak delen met iedereen die dat maar leuk vindt. En 
de zo diverse manieren waarop we dat in ons bedrijf met z’n allen 
doen. In de bakkerij krijgen mensen letterlijk een kijkje achter de 
schermen, in mijn magazine Meesterlijk deel ik vier keer per jaar 
de lekkerste seizoensrecepten en tijdens onze cursussen leren 
zowel professionals als thuisbakkers op toegankelijke wijze meer 
over het vak. Zo hebben we nu ook een themacursus waarin we 
aan de slag gaan met mijn favoriete opdrachten van dit seizoen van 
Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN
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Voor al uw 
administratie en 
belastingzaken

Administratiekantoor Klijn  •  Brugske 19  |  Kaatsheuvel
(Het kantoor is gevestigd op de 2e etage in het notariskantoor)

0416-820269  •  info@klijnadministraties.nl  •  www.klijnadministraties.nl

Administratie  •  Accountancy  •  Salarisadministratie  •  Advies  •  Starters

• Verzorgen van de financiële administratie
• Opzetten en inrichten van financiële administraties
• Aangiften omzetbelasting / btw
• Administratieve detachering bij u op locatie
• Contacten met belastingdienst, UWV en overige instanties
• Begeleiden en opleiden op boekhoudkundig gebied

•  Starters

Bel ons met 
uw vragen 

of een 
vrijblijvend 
gesprek

Kaatsheuvel  |  0416 - 27 42 21  |  Whatsapp: 06 - 16 080 221  |  www.dansdiscorian.nl  |  Facebook: discorian

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

Wij maken overal een feestje van!

Binnenkort een 
feestje? Kijk op

www.dansdiscorian.nl 
en neem vrijblijvend 

contact met  
ons op

?



BRUISENDE/ZAKENAfgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze 
premium lifestyle beurs van Europa in de RAI Amsterdam. 
Tijdens deze Genius Edition kon je je verbazen over alle noviteiten 
en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

 Je kon genieten van het beste uit de wereld 
van kunst, interieur, fotografi e, fashion, 
gadgets, gastronomie, juwelen, horloges, 
boten, auto’s en travel. Met een beurs-
oppervlakte van maar liefst 42.500 m2 en 
450 deelnemende exposanten was het de 
grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY 
uitgegroeid tot een indrukwekkend event. Dit 
jaar kwamen er maar liefst 57.850 bezoekers.
 
 Internationaal publiek 
 De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 

komen er speciaal voor naar 
Amsterdam. “Mede vanwege 
de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”
 
 Highlights 
 “Bijna alle grote premium automerken 
zijn vertegenwoordigd. Verder liet 
GASSAN de allergrootste horloge-
collectie van Europa zien, met bijzondere 
stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, 
Tudor en OMEGA. Voor de culinaire 
beleving was er het pop-uprestaurant 
M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar 
liefst 34 Michelinsterren - gedurende 
vier avonden voor het publiek.”  

“De sfeer was 
  on-Nederlands leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

Masters of LXRY 2018

on-Nederlands leuk”

2018
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stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, 
Tudor en OMEGA. Voor de culinaire 
beleving was er het pop-uprestaurant 
M34. Onder deze noemer kookten 
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liefst 34 Michelinsterren - gedurende 
vier avonden voor het publiek.”  



Woede?
Ik help jou met het loslaten van je emoties!

COLUMN/TRAUMATHERAPIE

Trauma is een beladen woord. Je moet wel iets heel ergs hebben 
meegemaakt om een trauma te hebben. Maar als je bedenkt dat een 
onverwerkte scheiding, problemen op werk of school, een 
ziekenhuisopname, een tandartsbehandeling of een bevalling ook 
trauma kunnen veroorzaken, dan blijken meer mensen met trauma te 
lopen dan er beseft wordt. 

Trauma is niet meer dan een verandering op onze harde 
schijf in onze hersenen. Een gebeurtenis die te veel was 
voor onze hersenen om in de slaap te verwerken, 
waardoor wij niet meer lekker onszelf kunnen zijn. 
Dit maakt dat wij niet meer of moeilijk kunnen genieten, 
slapen, concentreren, emoties onder controle hebben 
of relativeren. 

Wat is lichaamsgerichte traumatherapie?
Bij lichaamsgerichte therapie staan het zenuwstelsel en 
onze spieren centraal. Hierin wordt heel veel spanning 
opgeslagen als onze hersenen onze gebeurtenissen niet 
verwerken. Door het lichaam te helpen deze spanning 
los te laten, kunnen het hoofd en de emoties weer tot 
rust komen. Door het loslaten van overtuigingen en 
patronen die wij hebben aangeleerd, kunnen we meer 
weerbaarheid opbouwen.

Voor wie lichaamsgerichte traumatherapie?
Voor iedereen die beter in zijn vel wil komen te zitten of 
bij onder andere de volgende symptomen:

burn-out, aanhoudende angst of 
stress, onverwerkte rouw of 
scheiding, vastlopen op werk, 
overgevoeligheid, gebrek aan 
controle op emoties of oude 
trauma’s die terug blijven komen.

Monique de Boer is onder andere 
EMDR master therapeut, EMI 
practitioner, EFT master, 
Familieopstellingen-coach en heeft 
meerdere opleidingen gedaan op het 
gebied van ontwikkelingstrauma 
en shocktrauma. 

Meer informatie? 
www.moniquedeboer.com

Vergoeding via aanvullende 
verzekering.

Monique de Boer

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.

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

Molenstraat 205 | 5701 KE Helmond | 0492-548 261

Het adres voor alles op het gebied van erotiek

 Graag nodigen we je uit voor een bezoek aan 
onze winkel. Met meer dan 29 jaar ervaring 
zijn wij in Helmond de specialist op het 
gebied van erotische producten. 
Wij adviseren je graag en nemen de tijd voor 
je om je optimaal van dienst te zijn. 

In de sexshop kun je terecht voor een zeer 
uitgebreid aanbod aan erotische. “De winkel 
staat echt stampvol. Van condooms en speeltjes 
als vibrators (tegenwoordig ook in mooie design 
modellen!) tot erotische fi lms.” Er is tevens een 
mooie collectie lingerie voor dames en voor heren. 
“Ook in de grotere maten. Daarnaast hebben we 

uitgaanspakjes in diverse thema’s en zelfs 
wat chiquere avondkleding. Je kunt hier op je 
gemak rondsnuffelen en indien gewenst 
adviseren we je graag.”

Erotiek is onze passie

Sexshop Aphrodite



LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijf

EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.

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

Zorgeloos schaterlachen
Iedereen heeft binnen het 
team van De Tandarts naast de 
algemene tandheelkunde een 
eigen specialisatie, waardoor je 
voor iedere behandeling bij onze 
praktijk terechtkunt. Wij luisteren 
naar jouw wensen en stemmen hier 
de behandeling op af. Wij houden 
hier dan rekening mee bij het 
inplannen van reguliere controles 
en specialistische behandelingen.

Wil jij mooie, frisse 
en witte tanden?

Schaam jij je voor je tanden omdat ze scheef staan, 
verkleurd zijn of zijn afgebroken? Is je gebit te goed om 
volledig te vervangen, maar te slecht om uitbundig mee te 
lachen? Kies dan voor facings.

Wat is een facing?
Een facing is een dun laagje 
tandkleurig vulmateriaal van kunststof 
of porselein dat op een bestaande 
tand wordt aangebracht. Door het 
plaatsen van facings op de verkleurde 
of beschadigde tanden krijg je weer 
een mooi en recht gebit. 

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

COLUMN/DE TANDARTS

www.damendrukkers.nl
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Wedstrijden januari
Zondag 13 januari, 14:30 uur:

TOP Oss - RKC Waalwijk

Vrijdag 18 januari, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - Jong Ajax

Maandag 28 januari, 20:00 uur:

Jong FC Utrecht - RKC Waalwijk

Uw evenement in de businessruimte(s) van het 
veelzijdige Mandemakers Stadion?

Kijk voor meer informatie op: www.rkcwaalwijk.nl | horeca@rkcwaalwijk.nl  | (0416) 33 43 56



Fantastische ballonendecoraties 
zijn niet alleen geschikt voor 
bruiloften, maar voor de meest 
uiteenlopende gebeurtenissen. 
Van een opening van een winkel 
tot aan de geboorte van een kind. 
Voor iedere gelegenheid kunnen we 
een passende decoratie maken.               

Heb je iets te vieren of versieren 
en wil je daar graag fantastische 
ballonnendecoraties bij? 

Neem dan vooral contact 
met ons op en informeer 
naar de mogelijkheden!

Van je hobby je beroep 
maken, dat is exact wat 
Gerard Keetels gedaan 

heeft. Als ballonnenman 
tovert hij op vele gezichten 

een brede lach met 
zijn leuke creaties van 

ballonnen.

Prinses Irenestraat 30, Drunen  |  06-41027218  |  www.gk-ballonnendecoraties.nl

Pr.Irenestraat 30       5151 GS Drunen
KvK tilburg nr.18045819       btw. nr. 153313638b01

Bank nr: NL43INGB0005341618  tnv. G.C.C.M. Keetels
M: 06-41027218    E-mail: keetels30@hotmail.nl

www.facebook.com/fluppiedeclown

BAL LONNENDECORAT I E S

BAL LONNENCLOWNFLUPP I E

Pr.Irenestraat 30       5151 GS Drunen
KvK tilburg nr.18045819       btw. nr. 153313638b01

Bank nr: NL43INGB0005341618  tnv. G.C.C.M. Keetels
M: 06-41027218    E-mail: keetels30@hotmail.nl

www.facebook.com/fluppiedeclown

BBKKKKKKGGGGGGGGGGGG
BALLONNENDECORAT I E S

BAL LONNENCLOWNFLUPP I E

Ballonnendecoraties!

De Ballonnenman

Webwinkel

Met een ballon 
kun je veel meer 

doen dan ‘aan een 
touwtje binden’

Bestel nu een 
ballonnenboog 
voor maar € 75,-

Al onze 
ballonnen zijn 

biologisch 
afbreekbaar

vierenversieren

Iets te

of

www.facebook.com/GkBallonnendecoraties
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Uw evenement in de businessruimte(s) van het 
veelzijdige Mandemakers Stadion?

Kijk voor meer informatie op: www.rkcwaalwijk.nl | horeca@rkcwaalwijk.nl  | (0416) 33 43 56
43



MET PLEZIER 
SAMEN TRAINEN
Trainingstijden maandag en donderdag
Tot 16 jaar van 18:30 tot 19:30
Vanaf 16 jaar van 19:30 tot 20:30

Trainingslocatie: 
Gymzaal OBS Villa Vlinderhof 
Cornelis Verhoevenstraat 25, Waalwijk

Meer informatie:
www.langstraatkarate.nl 

 

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

UNIEKE RAM
Kerstboom eruit, alle ramen lekker zemen 

en wat moois in de vensterbank. Zoals deze 
mooie tijdloze rammen. Iedere ram is uniek 

en met de hand gekapt. 
Dit en nog veel meer in de sobere, 

stoere stijl vindt u bij Ruw Spul. 

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



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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Iedere 
dag 
vers 
vlees 
van 
onze 
slager



DogWolluk
Dé hondenuitlaatdienst voor úw hond!

Tilburgseweg 25 - Sprang Capelle
www. DogWolluk.nl  |  06 – 52 66 03 37

Omheind uitlaatterrein
Zwembaden voor de honden
Binnen uitlaathal
Flexibel aan/afmelden

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

NED

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar

Wat stiekem
eigenlijk niet kan, 

daar    wens
ik jou het

meeste van!

wens
Alsjeblieft,
een heel

Maak er
iets moois van!

nieuw jaar.Puur aandacht voor jezelf
Wil jij je fitter en energeieker voelen?

Je conditie verbeteren of afvallen?
Beweegstudio Puur biedt lessen en trainingen aan in een prettige 
en sfeervolle ambiance waarin op een sportieve en verantwoorde 

wijze wordt gewerkt aan een gezondere leefstijl.

Yoga
Functional Training

Personal Training

jeannette@beweegstudiopuur.nl  |  www.beweegstudiopuur.nl
Giersbergen 19, Drunen



ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 
VAN 17.00 UUR TOT 01.30 UUR

BREDA

SAMEN GENIETEN,
SAMEN SPELEN 

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

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

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

www.breda-bruist.nl
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ONZE KEUKEN IS DAGELIJKS GEOPEND 

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

o
or

de
n

 in
 d

e 
pu

zz
el

 w
eg

.  
H

et
 o

ve
rg

eb
le

ve
n

w
o

or
d 

is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
u

l v
o

or
  1

 fe
br

u
ar

i d
e 

 o
pl

os
si

n
g 

in
op

 o
n

ze
 s

it
e:

  w
w

w
.d

el
an

gs
tr

aa
tb

ru
is

t.
n

l

HC_BRE_ADV_BRUIST_PUZZEL_162x162_NL_v2.indd   5 17-12-18   16:20



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

www.vanmossel.nl/audi

Audi Centrum Tilburg
Kraaivenstraat 14
T: 013 750 07 77

De nieuwe Audi Q3
Laat het beest in je los en kom proefrijden!

vanaf
€ 44.285

Adv. 1-1 Audi Q3 BRUIST.indd   1 06-12-18   14:04




