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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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Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Pinguin Vloeren 
en Boonmee Thaise Massage. Zij geven je maar al te graag een 
kijkje in hun keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.
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Dé pvc-vloeren specialist

Met meer dan twintig jaar ervaring in zijn 
vakgebied mag Dennis Kerkhofs zich met 

recht dé specialist op het gebied van 
pvc-vloeren noemen. “Bij Pinguin Vloeren 

gaan we altijd voor honderd procent 
tevreden klanten. Met minder nemen we 

geen genoegen.”

“WIJ GAAN VOOR  
100% TEVREDENHEID”



Pinguin Vloeren
“Inmiddels werk ik alweer zo’n 23 jaar met pvc-vloeren. In eerste 
instantie lag daarbij de focus op projecten, maar toen ik ontdekte 
dat ook de vraag van particulieren naar een pvc-vloer meer en meer 
groeide, besloot ik 3,5 jaar geleden om voor mijzelf te beginnen 
met Pinguin Vloeren. Een stap waar ik nog geen moment spijt 
van heb gehad.”

Alleen maar voordelen
“Wat de voordelen zijn van een pvc-vloer? Geen onderhoud, geen 
getik op de vloer zoals bijvoorbeeld bij laminaat, het materiaal werkt 
perfect in combinatie met vloerverwarming en het ziet er nog eens 
ontzettend mooi uit ook. Helemaal als je de vloer laat leggen door een 
echte vakspecialist, zoals wij zijn.”

Kwaliteit en volop keuze
“Kies je voor Pinguin Vloeren, dan kies je voor kwaliteit. Bovendien 
hebben klanten altijd met mij te maken als eerste aanspreekpunt en in 
de meeste gevallen leg ik de vloer nog zelf ook. Ik weet dus precies 

Eigenaar: Dennis Kerkhofs  |  Hazennest-West 40-05, Tilburg  |  06-29032344  |  www.pinguinvloeren.nl

Dé pvc-vloeren specialist
waar ik het over heb en kan mijn klanten perfect 
adviseren. De keuzemogelijkheden op het gebied 
van pvc-vloeren zijn namelijk zeer uitgebreid. Zo 
zijn er pvc-tegels, maar bijvoorbeeld ook 
pvc-vloeren die de uitstraling hebben van een 
houten vloer. Maar net wat de klant wil.”

Showroom
Dennis raadt iedereen aan om eerst even een 
kijkje te komen nemen in zijn showroom in 
Tilburg. “Elke zaterdag kunnen mensen hier 
tussen 11.00 en 14.00 uur komen kijken wat er 
zoal mogelijk is op het gebied van pvc-vloeren. 
Vaak vormt dit de basis voor een zeer fijne verdere 
samenwerking met altijd weer het best mogelijke 
resultaat. Daarnaast kun je bij ons eveneens 
terecht voor kleinere projectstoffering, tot 
ongeveer 500 m2. Dus ook daarvoor zijn klanten 
meer dan welkom.”

BRUISENDE/ZAKEN
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EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win
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trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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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
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COLUMN/SISSY COACHT

Soms gebeuren er dingen in je leven die je maar 
moeilijk een plekje kunt geven. Gebeurtenissen 
die ervoor zorgen dat je minder fijn in je vel zit, 
machteloosheid ervaart en minder goed kan 
functioneren. 

Of gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je bepaalde 
dingen gaat vermijden. Trauma is er in vele soorten 
en maten. Het kan zijn dat er groot verdriet is, omdat 

iemand waar je veel van hield is overleden of er is een ernstig ongeluk 
gebeurd waardoor je trauma ervaart. Maar ook angst voor de tandarts, 
dieren, alleen in je bed liggen, je ouders die weggaan of bang in het 
donker zijn. Dit zijn dingen die ervoor kunnen zorgen dat er spanning 
opgebouwd wordt waardoor je niet meer goed kunt functioneren. 

Traumaverwerking helpt je om de emotie minder heftig 
te laten zijn waardoor er weer vertrouwen ontstaat.

Herkenbaar?
Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek.

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

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. 

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.

Elke maandag 
telefonisch 

spreekuur van 9.00 - 11.00 uur

Traumaverwerking op basis van EMDR
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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 je 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



Spastische darm, prikkelbaar darmsyndroom, obstipatie of juist 
diarree. Het komt vaker voor dan je denkt. Als je het idee hebt dat 
je niet alles kunt eten omdat er buikpijn op volgt, is dat vervelend. 

Een mogelijke oorzaak zou kunnen liggen in de zenuwaansturing naar je 
darmen. Daarnaast is hormonale aansturing een belangrijke factor en kunnen 
de organen in de buik een verminderde beweeglijkheid hebben. Wanneer een 
of meerdere van bovenstaande factoren niet goed functioneren, kan dat de 
functie van de organen in de buik beïnvloeden. De maag, de twaalfvingerige 
darm, de lever en galwegen, de alvleesklier, de dunne darm en de dikke darm 
hebben allemaal een andere functie in de spijsvertering en ieder orgaan heeft 
invloed op het volgende orgaan in het spijsverteringssysteem. 

Wanneer er een blokkade in je rug aanwezig is, kan dat ook een veranderde 
bezenuwing tot gevolg hebben naar de darmen. Het is dus van belang dat de 
zenuwaansturing naar je buik goed verloopt, dat de hormonale aansturing 
voldoende invloed heeft via een goede doorbloeding naar de buik en dat de 
organen zelf ook goed beweeglijk zijn. Als je wil weten of je buikklachten 
verholpen kunnen worden, kunnen we een afspraak maken. Ik ga dan op zoek 
naar de oorzaak van je klacht.

Ingrid Reuser

BUIKPIJN

COLUMN/INGRID“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
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DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!
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Gaan jullie trouwen?

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



    Kom genieten van een

Thaise massage

Boonmee 
Thaise Massage 

Stationsstraat 79, Waalwijk 
boonmee.massage@gmail.com

06-30472688

Liefhebbers van een traditionele Thaise massage, 
met of zonder olie, kunnen terecht bij Tik Prae-
Oum en haar dochter May. 

Massages vinden 
plaats via telefonische 

afspraak.
 Bel of app: 

06-30472688

Heb je bijvoorbeeld last van spierpijn of rugpijn of ben je 
herstellende van bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking in de 
schouder en blijf je toch last houden van stijve spieren. 

Wij 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. 

Massage met olie is een 
ontspanningsmassage, zonder olie is voor 
het los masseren van pijnlijke spieren.
Onze tarieven beginnen bij € 50,- per 
uur, olie massage heeft een toeslag 
van € 5,- per uur.

Verwen iemand met een massage als 
geschenk. Cadeaubonnen zijn 
verkrijgbaar in onze salon.
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Aangifte 
inkomstenbelasting

Tegenwoordig drukken mensen snel op de knoppen OK 
en verzenden als ze de vooringevulde aangifte van de 
belastingdienst ontvangen. Dan zijn ze er snel van af en 
‘de belastingdienst weet toch al alles van je’.

Nou, mooi mis!
Er wordt namelijk geen rekening gehouden met 
aftrekposten zoals ziektekosten, hypotheek advieskosten 
en ga zo maar door. Zo laten mensen ongemerkt veel 
geld liggen waar ze toch leuke dingen van kunnen doen.

Maak snel een afspraak om uw aangifte door mij in te 
laten vullen. Het kost u een uurtje en geen enkele 
aftrekpost wordt overgeslagen. 

COLUMN/BIANCA

Mijn naam is Bianca Wenneker. 
Ik ben eigenaar van 
Administratiekantoor 
B. Wenneker. Ik werk voor 
zowel ondernemers als 
particulieren. 

Of het nu over een aangifte 
inkomstenbelasting, de 
zonnepanelenteruggave of uw 
btw-aangifte gaat, onze service 
is op uw behoefte afgestemd. 
Wilt u een ordner of zelfs een 
schoenendoos met uw 
boekhouding binnen schuiven 
of zelf de boekhouding (leren) 
doen met onze sturing, advies 
en nacontrole? Dan is dit in alle 
gevallen mogelijk.

Wij verschaffen u inzicht in uw 
onderneming, niet alleen op 
papier, maar spreken dit met u 
door zodat u ook echt volledig 
begrijpt hoe het erbij staat.

Neem 
contact op 

met Bianca!

Nieuwsgierig 
geworden? 

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

Oh jeetje, is het alweer zover?!

VERKEERSTIPS/RIJDENINSNEEUW

Veilig rijden
in de sneeuw

EERST KRABBEN, DAN INSTAPPEN, starten 
en wegrijden. Zet de blower op de warmste 
stand en richt deze op de voorruit. Doe de 
centrale dashboard roosters even dicht, dan 
gaat er meer lucht naar de voorruit. Ga pas 
rijden als je goed zicht hebt. 

IS HET WEGDEK BEDEKT MET SNEEUW, 
rijd dan in de tweede versnelling weg. Dan is 
de kans op doorslippen een stuk kleiner. Wees 
zuinig met gas geven en laat de koppeling 
langzaam opkomen. Als je een automaat met 
sneeuwstand hebt, gebruik die dan.
 

PAS JE SNELHEID AAN en houd te allen 
tijde voldoende afstand. Maak van de 
geadviseerde twee seconden rustig drie of 
vier. Dat geeft je de mogelijkheid om – als 
je voorganger plotseling remt – dat op te 
vangen zonder zelf te remmen door van 
het gas te gaan.

1

2
3

         Speciaal voor jou 
                   een aantal tips: 

VERKEERSTIPS/RIJDENINSNEEUW

in de sneeuw

, starten 
en wegrijden. Zet de blower op de warmste 
stand en richt deze op de voorruit. Doe de 

roosters even dicht, dan 
gaat er meer lucht naar de voorruit. Ga pas 

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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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)



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA
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Wedstrijden februari
Vrijdag 1 februari, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - FC Den Bosch

Vrijdag 8 februari, 20:00 uur::

SC Telstar - RKC Waalwijk

Vrijdag 15 februari, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - Almere City FC

Vrijdag 22 februari, 20:00 uur:Vrijdag 22 februari, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - FC Volendam

Profiteer van het Mandemakers Stadion

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

Het Mandemakers Stadion biedt vele mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten. 
Een feestelijke receptie, een 25-jarig huwelijksfeest of een zakelijke bijeenkomst; wij hebben voor 

iedere gelegenheid de juiste locatie, met de juiste sfeer! Samen met onze manager horecazaken gaan 
wij graag met u in gesprek over uw specifieke wensen. RKC Waalwijk neemt al uw zorgen uit 

handen. Catering, muziek, entertainment en inrichting worden, in samenspraak met u, volledig naar 
uw wensen ingevuld!



COLUMN/FOX LIFESTYLE

Een grote bijdrage aan een gezonder leven

Energiedrankjes worden gebruikt als een oppepper voor lichaam 
en geest. In deze tijd waarin men zoveel over dit soort producten 
spreekt, heeft Vegas Vital daarom dit unieke en exclusieve 
voedingssupplement ontwikkeld. Het is een 100% gepatenteerd 
natuurlijk product dat je energie en een goed gevoel geeft.

Aloe Drink Energy Boost is een 
gezonder alternatief omdat het uit 
natuurlijke ingrediënten bestaat die 
worden geteeld of biologisch 
getransformeerd zijn.
Jouw 100% natuurlijke en 100% 
biologisch EU-gecertificeerde 
energiedrankje. 

Welkom bij Fox Lifestyle 
Voor iedereen zal lifestyle een 

andere betekenis hebben. 
Via mijn site neem ik je graag 

mee op reis en laat ik je zien wat  
mijn visie daarop is.

Werken waar je wilt, met wie en 
hoe. Dat is iets wat velen graag 
zouden willen, maar om de een 
of andere reden kunnen ze hier 
niks aan veranderen. Ik ben zelf 

al meer dan dertig jaar 
zelfstandig ondernemer en heb 

ondervonden dat 
netwerkmarketing je onder 
andere al deze dingen kan 

bieden. Alles kan, mits jij bereid 
bent daar ook iets voor te doen. 

Het is een interessant 
businessconcept dat allerlei 

mogelijkheden biedt.

Aloe drink energy boost

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

De kracht van planten en hun gunstige werking
71% biologische Aloë Vera  •  18% Biologische agavesiroop  •  Biologische 
guarana  •  Biologische macawortel  •  Biologische açai  •  Glutenvrij / Vegan

Astrid Vos

Wedstrijden februari
Vrijdag 1 februari, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - FC Den Bosch

Vrijdag 8 februari, 20:00 uur::

SC Telstar - RKC Waalwijk

Vrijdag 15 februari, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - Almere City FC

Vrijdag 22 februari, 20:00 uur:Vrijdag 22 februari, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - FC Volendam

Profiteer van het Mandemakers Stadion

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

Het Mandemakers Stadion biedt vele mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten. 
Een feestelijke receptie, een 25-jarig huwelijksfeest of een zakelijke bijeenkomst; wij hebben voor 

iedere gelegenheid de juiste locatie, met de juiste sfeer! Samen met onze manager horecazaken gaan 
wij graag met u in gesprek over uw specifieke wensen. RKC Waalwijk neemt al uw zorgen uit 

handen. Catering, muziek, entertainment en inrichting worden, in samenspraak met u, volledig naar 
uw wensen ingevuld!
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1. Badkristallen Cherry Blossom van Kneipp, € 8,49  www.kneipp.nl
2. Kimono van Leg Avenue, € 37,95  www.legavenue.com  

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Lip Gloss Hollywood Red van Bobbi Brown, € 27,50  www.bobbibrown.nl 

 5. Valentines day essielove van essie, € 9,99  www.essie.nl

All you need is...

5

4

2
1

3

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van de liefde en van de kleur 
rood. Gelukkig is de liefde iedere maand belangrijk, 
zodat je deze rode producten en items na Valentine’s 
Day gewoon kunt blijven gebruiken en dragen.

6. Idéalia dagverzorging droge huid van Vichy, € 26,96  www.vichy.nl
7. Pure XS for her eau de parfum van Paco Rabanne, vanaf € 59,50  www.pacorabanne.com

8. Florian Red van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
9. Elastiek met dubbelzijdige bloem van Zenner, € 5,99  www.zenner.nl

10. Sneakers van s.Oliver Women, € 59,95  www.soliver.nl

All you need is...All you need is...All you need is...Love
9

10

8

6
7
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Kozijnen 
voor het leven?
KIES VOOR VALENTINOV!

GARANTIE

K O Z I J N E N

Voor een scherpe meterprijs!
3 mtr breedte x 2.2 mtr hoog € 1.650,-
4 mtr breedte x 2.2 mtr hoog € 2.200,-
5 mtr breedte x 2.2 mtr hoog € 2.750,-
6 mtr breedte x 2.2 mtr hoog € 3.300,-
Prijzen incl. montage en btw.

06-26764270  |  www.valentinov.nl  |  valentinovkozijnen@gmail.com  

SUPERACTIE!  

voor uw overkapping 
aluminium schuifpui.
voor uw overkapping 
aluminium schuifpui.

MEER INFO?
Wacht niet langer 

BEL NU!



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

Welkom bij De Tandarts, de specialist 
op het gebied van tandheelkundige 
zorg. Het behoud van een mooi en 
gezond gebit is ons streven. Onze 
behandelingen worden met de 
modernste behandelmethodes 
uitgevoerd door een team van 
gespecialiseerde tandartsen en 
mondhygiënisten. Daarbij staat een 
persoonlijke benadering centraal.

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

Pijnklachten?

Heb je pijn buiten de openingstijden van de praktijk, dan raden wij je aan 
de pijn te onderdrukken met een reguliere pijnstiller. Voor spoedeisende 
hulp hebben wij uiteraard een noodnummer dat je kan bereiken.

De meeste mensen gaan 
niet graag naar de tandarts. 
Dit kan bijvoorbeeld 
zijn ontstaan door nare 
ervaringen in het verleden. 
Wij proberen tijdens het 
eerste gesprek een goede 
inschatting te maken van 
de angst, zodat wij hier bij 
de behandelingen rekening 
mee kunnen houden.
 
Wil je dit eerst telefonisch bespreken? 
Neem dan contact op met onze tandartspraktijk via 0162 - 521546

COLUMN/DE TANDARTS

Houdt de tandarts rekening 
met mijn angst voor een behandeling?

Pijn betekent in de meeste gevallen dat er iets mis is 
met je gebit. Het is dus verstandig om bij pijn altijd zo 
spoedig mogelijk met de praktijk te bellen. Afhankelijk 
van de ernst proberen wij je binnen 24 uur nog te zien.
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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!



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!
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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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.

Mond    hygiëne?

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

Ik help jou je mond gezond te maken
Bij praktijk Monique de Boer staan persoonlijke aandacht en kwaliteit bovenaan. Er wordt 
probleemgericht en zo pijnloos mogelijk gewerkt. Monique de Boer werkt met volwassenen 
en kinderen. U kunt onder andere in de praktijk terecht voor het behandelen van bloedend 
tandvlees, gevoelige tanden, slechte adem, parodontitis, terugtrekkend tandvlees of als 
u merkt dat uw mond verandert. Ook patiënten met angst zijn hier aan het juiste adres. 
Monique de Boer is naast mondhygiënist ook lichaamsgericht traumatherapeut met een 
specialisatie op tandartsangst. Ook weer een gezond gebit? Bel mij op 06-24218363.

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
• Permanente ontharing* 
• Littekenbehandeling*
• Schimmelnagelbehandeling

* vergoeding mogelijk

Huidverbeteringskuur 
1 behandeling gratis! 

10% korting 
op permanente 

make-up eyeliner(s)

Boek 
nu uw 
gratis 
intake!
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VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

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

DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!
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LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid
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Berkhaag 4, Sprang-Capelle
06-23236277  |  FB ruwspul.nl

ZIN IN HET 
VOORJAAR?

Zet alvast wat voorjaarsbloemen in 
een prachtige vaas.  

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

Warme harte groet,

Margriet Euverman
Everardus van Gochstraat 46, Oudheusden
06 41474313  |  www.solutiontouch.nl

Geef je lichaam ontspanning door middel 
van een massage die dieper gaat dan 
alleen je lichaam laten ontspannen. 
Het belangrijkste uitgangspunt is liefdevol 
en aandachtig aangeraakt worden, zodat 
het lichaam en je mentale welzijn weer in 
een ontspannen balans komen. 

Ontspanningsmassage

Warme harte groet,

In de hele 
maand februari
VALENTIJNS 

KNUFFEL MASSAGE
van één uur voor 

€ 37,50



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

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

 Privésauna
 Welkomstdrankje
 Badkleding toegestaan
 Kinderen welkom
 Badjas, handdoeken, slippers

Graag tot ziens.

Wij heten u van harte welkom!

EEN ROMANTISCH UITJE?
Bij reservering van de wellness/sauna’s 
in de maand februari ontvangt één 
persoon een gratis massage.

Verras je Valentijn 
met een gratis 
massage!



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
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 Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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 aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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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. Daarnaast staat bij ons 
gezond eten hoog in het vaandel, 
waardoor de hoogwaardigheid 
van de gerechten prominent naar 
voren komt.

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

TIP 
Reserveren 

kan via  
www.yutakana.nl

Met meer dan 
100 gerechten 

biedt ons assortiment genoeg variatie, 
wat garant staat 

voor een verrukkelijk 
diner.

Voor de echte 
Sushilovers!



Liefde gaat door de maag, ook op Valentijnsdag. Verwen je geliefde met deze snelle en 
heerlijke soep. Want deze lukt altijd, ook als je geen echte keukenprins(es) bent.

SLA HOUD JE VERS
in een bakje met 

vershoudfolie of in 
een plastic zakje, maar 
leg er wel een stukje 

keukenpapier bij.

MAAK JE 
MAGNETRON 

SCHOON door een 
bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

Weinig ruimte op je 
aanrecht? Leg een 
SNIJPLANK op de 

openstaande 
besteklade.

Leg een FLESJE 
BIER gewikkeld 
in nat keuken-

papier in de vriezer 
en het is in 

no-time koud.

bieten
Schil de rode bieten en snijd in blokjes. 
Schraap de wortel en snijd in plakjes. 
Breng de bouillon aan de kook en voeg 
de rode bieten, wortels, appel en 
sjalotjes toe. Laat de soep 20 minuutjes 
zachtjes koken. Pureer de soep met 
een staafmixer. Breng op smaak met 
wat peper en zout en roer de 
appelmoes erdoorheen. 
Serveer de soep in kommetjes met 
zure room en wat bieslook.

INGREDIËNTEN
300 gr rauwe rode bieten

2 middelgrote wortels
1 liter groentebouillon

1 appel, geschild en in stukjes
2 sjalotjes, fijn gesnipperd

peper en zout
2 eetl appelmoes

125 ml zure room
bieslook

Staafmixer

Soep van rode
4 PERSONEN - 35 MINUTEN

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS  -  FOODHACKS  -  HANDIGE WEETJES
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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

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

Wij maken overal een feestje van!

Binnenkort een 
feestje? Kijk op

www.dansdiscorian.nl 
en neem vrijblijvend 

contact met  
ons op

DJ gezocht?

In hun zoektocht naar de akoestische essentie van bekende en minder bekende 
popnummers, heeft D-licious Vocals, bestaande uit gitarist Herman Onnen en 
vocalisten Mariske Hekkenberg, Evelyn Kallansee en Pien Schneider, dit keer 
gekozen voor het arrangeren en terugbrengen naar de basis van grote hits van 
onder meer George Michael, David Bowie, Nik Kershaw en zelfs Barry Manilow. 
Naast deze ‘grote’ producties bevat het nieuwe album als contrast ook meer 
verstilde songs van onder meer Simon & Garfunkel en India Arie. 
Kom dit live ervaren! 

Aanvang om 13.30 uur met gratis koffie of thee. Na het concert is er gelegenheid 
de schitterende cd Uncovered in het Koetshuis te kopen en na te praten onder het 
genot van een borrel met een bitterballetje of een heerlijk kaasplankje. 
De kaartjes kunnen gekocht worden via www.d-liciousvocals.nl. De kaartjes zijn 
niet te koop op de dag zelf.

17 februari Het Witte Kasteel presenteert:

cd-presentatie van D-licious Vocals - UNCOVERED

Het Witte Kasteel  |  Kasteellaan 17  |  Loon op Zand  |  hetwittekasteel.nl



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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Iedere 
dag 
heerlijke 
verse 
vleeswaren

Reigerbosweg 2, Waalwijk 



SEAT Tarraco. 
Met 7 zitplaatsen, al vanaf € 37.950
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