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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.

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 11-03-19   11:47

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

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48



BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 11-03-19   11:47

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

BOR 190202 20 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 11-03-19   11:48



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Silvia Wijnen
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Ron van Kuijk
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Bianca Roos
EINDREDACTIE Maaike van Helmond
ACQUISITIE Marcel Bossers, 06-34590975

CONTACT DE LANGSTRAAT BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
De Langstraat Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

Inhoud

15

40

2323

6

win
10

66



Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

Heb je dat gevoel ook weleens, dat de tijd vliegt? Voor ons idee is 
het pas net 2019, maar het eerste kwartaal hebben we alweer 
achter de rug. Je hoort ons overigens niet klagen hoor; alleen 
maar fijn dat die koudere, natte maanden achter de rug zijn.

We zijn dit jaar natuurlijk al verwend met een aantal zeer zonnige 
dagen, maar dat mogen er wat ons betreft nog wel wat meer 
worden. Dus kom maar op met die heerlijke voorjaarszon!

Het is dus alweer april. De maand van Pasen en de verjaardag van 
de koning. En zo kent deze maand nog heel wat meer bijzondere 
dagen. Wat te denken van Nationale Offlinedag en Secretaressedag? 
En ook Wereldboekendag staat in april op de kalender, zoals 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist eveneens te lezen valt.

Wat je nog meer kunt lezen? Van alles! Zo nemen we je mee naar 
dé monumentenstad die alles heeft: bruisend Haarlem. Wist je dat 
deze oude stad iedereen wat te bieden heeft? Daar vertellen we je 
graag meer over. Net zoals bruisende ondernemers als By Thirsa 
en Wijnlokaal Gustavino je maar al te graag meer vertellen over hun 
eigen bedrijf. Nieuwsgierig? Blader dan snel verder...

Veel leesplezier en tot volgende maand.

Lea en Marcel Bossers



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem

BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem

6



BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

SHOPPEN
In DE GOUDEN 
STRAATJES vind je alles 
van unieke boetiekjes 
tot interieurshops en 
ambachtelijke winkels. 
De mooie gevels maken 
shoppen in de Gouden 
Straatjes een feestje, of 
je nu op zoek bent naar 
nieuw, vintage of design!

Een gezellig historisch centrum, verborgen straatjes en hippe 
conceptstores: Haarlem is de stad die alles heeft. Deze prachtige 
oude stad in Noord-Holland zit boordevol historische panden en 

toffe winkelstraten en heeft voor ieder wat wils. Nog meer 
informatie vind je op www.visithaarlem.com.

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM 
biedt voorstellingen en concerten op twee prachtige locaties in Haarlem. 
De zaal van de honderdjarige Stadsschouwburg is bekleed met goud op 
de wanden, rood pluche en een kroonluchter. De Philharmonie beschikt 

over één van de beste akoestische kamermuziekzalen van Europa.
Met als pronkstuk het Cavaillé-Coll-Orgel.

Oud en nieuw ontmoeten elkaar in het FRANS HALS 
MUSEUM. Historische werken hangen naast hedendaagse 
kunst en eigentijdse installaties. In het TEYLERS MUSEUM 

ontdek je de wonderen van kunst en wetenschap. 
Teylers is het oudste museum van Nederland en je vindt 

hier onder meer kunstwerken van de oude meesters, 
eeuwenoude fossielen en peperdure boeken.

CULTUUR

Een monumentenstad die alles heeft

Haarlem

BEREIKBAAR
Haarlem is goed bereikbaar met zowel de auto als 
het openbaar vervoer. Haarlem heeft twee trein-
stations en is goed te bereiken vanuit heel het land.
Via de toegangswegen vind je borden met aan-
wijzingen naar de dichtst bijzijnde openbare parkeer-
garages. In het centrum zelf is parkeren moeilijk
door de beperkte parkeergelegenheid op straat. 

HISTORIE
Vanaf buiten de stad is de grote ST. BAVOKERK 

al te zien. De bouw van deze historische kerk begon 
in 1245 en het gebouw wordt tot op heden gebruikt 
voor kerkdiensten. Deze unieke middeleeuwse kerk 

is één van de grootste van Nederland.
DE NIEUWE BAVO BLOEIT

Van 5 t/m 13 april is de St. Bavokerk stralend 
middelpunt van bloem(sier)kunst. Met ruim 

60.000 bloemen, geschikt door studenten 
en docenten van diverse Nederlandse 

opleidingen bloemsierkunst.
Sprookjesachtig en betoverend!
www.denieuwebavobloeit.com 

HAARLEM/BRUIST

Als je even wilt ontsnappen aan de drukte van het stadsleven 
is NATIONAAL PARK KENNEMERDUINEN om de hoek. 

Je kunt hier goed fi etsen, wandelen of hardlopen. 
Voor de liefhebbers van een prachtige horizon en een frisse zeelucht 
is het strand van BLOEMENDAAL AAN ZEE vanuit Haarlem goed te 

bereiken, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

NATUUR

JOPENKERK
Jopen heeft de eeuwenoude Haarlemse brouwtraditie 
in ere hersteld. Een voormalig godshuis in het 
levendige centrum van Haarlem is omgetoverd 
tot een moderne stadsbrouwerij, grand café 
en restaurant. De Jopenkerk
Haarlem maakt van ieder 
bezoek een ware beleving. 
Onder het genot van een 
borrel of diner kunnen 
bezoekers het brouwproces 
met eigen ogen aanschouwen. 
www.jopenkerk.nl/haarlem

De tentoonstelling 
ANNO HAARLEM 
vindt plaats in de 
kelder van het 
stadhuis. In deze 
tentoonstelling word je 
meegevoerd naar de gloriedagen van Haarlem 
tijdens de Gouden Eeuw en zie je onder andere 
hoe de St. Bavokerk werd gebouwd. 

Haarlem

7



Als ondernemer heeft u meer aan uw hoofd dan getallen, 
berekeningen en regels. U heeft immers een bedrijf te 
runnen. Tegelijkertijd wilt u er zeker van zijn dat uw 
administratie in goede handen is. Dat u kunt rekenen op 
expertise, accuratesse en actuele kennis van wet- en 
regelgeving. Welkom bij Klijn Advies.

We richten ons voornamelijk op zakelijke dienstverlening en 
advisering voor het midden- en kleinbedrijf . Denk aan onder 
meer bedrijfs administraties, jaarrekeningen, fiscaal advies en 
loonadministraties. Daarnaast helpen we particulieren bij de 
inkomstenbelasting en toeslagen.
Dankzij onze ruime ervaring kunt u bij ons niet alleen 
rekenen op grondige en actuele kennis van het vakgebied, 
maar vooral ook op een persoonlijke benadering. Op ons 
kantoor heerst er een informele sfeer waarbij aandacht voor 
de mens achter de onderneming vooropstaat.

Onze kracht?
We staan bekend om onze flexibiliteit; binnen de wetgeving 
streven we altijd naar het meest gunstige resultaat. De sfeer 
is informeel en ook onze laagdrempeligheid is een pluspunt. 
De deur van ons mooie kantoor staat altijd open.

Of u nu de boekhouding van uw bedrijf uit handen wil geven, uw administratie juist wil 
laten vastleggen of belastingadvies nodig heeft, bij Klijn Advies bent u aan het juiste adres. 

“BIJ ONS STAAN DE
WENSEN VAN DE KLANT 
CENTRAAL”

Zakelijk advies  nodig?
Bel Klijn Advies
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BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Marco Klijn  |  Modelleur 6, Kaatsheuvel  |  0416-274586  |  www.klijnadvies.nl

Meer weten over 
onze diensten?
Neem eens contact 
met ons op, we 
staan u graag te 
woord!

Zakelijk advies  nodig?
Bel Klijn Advies
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BUITEN DE DEUR ETEN
Neerploffen in een restaurant is altijd

 lekker. Bij Moeke is de sfeer laagdrempelig 
en heb je het gevoel dat je bij iemand 

in de huiskamer zit. Wél een huiskamer met 
heerlijke gerechten, van lunch en diner tot borrelhapjes 

en goede wijnen of speciaalbieren. Restaurant Moeke 
is te vinden in Delft, Rhenen, Breda, Enschede, Ede, 

Nijkerk en Scheveningen. www.moeke.nl

VERSE, GEZONDE EN DUURZAME MAALTIJDEN
Soms heb je geen zin om na een lange dag nog naar de supermarkt te 

gaan, maar wil je wel een gezonde maaltijd op tafel zetten. 
Freasy maakt dat makkelijk! De verse maaltijden van Freasy bevatten 

alleen gezonde ingrediënten en geen onherkenbare toevoegingen. 
De gerechten zijn tot tien weken houdbaar in de vriezer én zijn 

plasticvrij verpakt. De maaltijden van Freasy zijn verkrijgbaar 
vanaf € 7,- per gerecht. www.freasy.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Wil jij kans maken op 

een heerlijk diner voor 

twee bij een vestiging 

van Moeke naar keuze? 

Restaurant Moeke is te vinden 

in Delft, Rhenen, Breda, 

Enschede, Ede, Nijkerk en 

Scheveningen. 

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 

#Moeke naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

AF EN TOE ZONDIGEN
De limited edition snoepjes in het 
Cadillac-doosje dat eigenzinnig 
schoenenontwerper Floris van 
Bommel voor Autodrop heeft 
ontworpen, zijn zeker de moeite 
waard! De heerlijke bosvruchten-
smaak is zoet en de sneakervorm 
van de snoepjes is grappig en 
verfrissend. Het doosje Cadillac 
Autodrop koop je onder andere 
bij Albert Heijn voor € 1,64
www.autodrop.nl/vanbommel

voorjaar!Het is weer

win
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SHOPPING/NEWS

voorjaar!

SPORTIEF CRUISEN
De Union E-Lite is de 
nieuwste telg in de 
fi etsenfamilie van Union, 
en daar moet je op gezien 
worden! De E-Lite is een 
elektrische fi ets waarmee 
je met gemak een fl ink 
aantal kilometers kunt 
maken. Of je de fi ets nu 
gebruikt voor een rondje 
door het park of om de stad te doorkruisen: 
trendy ben je sowieso! Vanaf €1.999.  www.union.nl

CHARME VAN DUIFHUIZEN
Om de snakeprint trend kun je niet meer heen! Dat is dan ook de 
reden waarom wij zo'n fan zijn van deze shopper van het merk 
Charm. Deze tas is gemaakt van echt leer en biedt voldoende 
ruimte voor je dagelijkse essentials. Charm shopper 
snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl

SHOPPINGSHOPPING/NEWS

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#3

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich met 
recht Europa’s grootste 
speeltuin noemen. Er zijn 
meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

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 actie! Of stuur je gegevens o.v.v. Lezersactie #Linnaeushof 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak nu kans op een 
Meguiars New Car Kit
t.w.v. € 79,99
Was, droog en wax uw auto 
met deze speciale producten. 
Behandel tot slot ook de 
banden en de auto zal er 
weer als nieuw uitzien!
Aangeboden door
www.wheeloutlet.nl

met deze speciale producten. 

snake light grey, € 49.95 www.duifhuizen.nl



Mijn naam is Jo-Ann de Cock en eind vorig jaar heb ik mijn 
eigen wijnwebshop geopend. Op deze manier wil ik je graag 

meenemen op een reis door de wereld van wijn én helpen 
om de juiste wijnkeuze te maken bij elke gelegenheid. 

Wijnlokaal Gustavino is mede ontstaan door mijn passie voor de 
horeca, maar vooral door mijn passie voor WIJN. Mijn ambitie is om 
iedereen te laten genieten van dit mooie product, dit door het 
combineren van wijn met verschillende gerechten. Tevens deel ik 
mijn kennis over wijn in mijn blogs. Graag dompel ik mijn klanten 
onder in de wereld van wijn die verder gaat dan het schap van de 
supermarkt.

De wijnen die je ziet op Wijnlokaal Gustavino worden geïmporteerd 
door lokale ondernemers. Samenwerkingen waar ik erg enthousiast 
over ben geworden. Ondernemers die nog steeds passie hebben voor 
het product en dit ook nog met respect behandelen. Elkaar vooruit 
helpen, dezelfde passie delen, dat is iets waar ik vrolijk van word! 

Als je inmiddels nieuwsgierig bent geworden naar de wijnen in het 
assortiment, neem dan snel een kijkje op de website. Ik hoop je 
daar binnenkort van persoonlijk wijnadvies te kunnen voorzien. 

BRUISENDE/ZAKEN

Ga mee op       wereldreis

www.wijnlokaalgustavino.nl

Vanaf mei zal ik om de 

maand in dit magazine mijn 

wijnadvies bij enkele 

bijzondere gerechten geven! 
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“Onze wijnen 
vertellen een verhaal, 
dat proef je.”

Ga mee op       wereldreis



De Biesbosch is een adembenemend natuurgebied dat uitstekend geschikt is 
om per boot te verkennen. Helemaal speciaal wordt dat als je dat doet met een 
eigen bootje. Dat kun je huren bij Bootverhuur Drimmelen. 

De vloot bestaat uit acht motorbootjes, acht 
kajuitbootjes, twee gewone sloepen en twee 
elektrische sloepen voor maximaal negen personen. 
Daarnaast is er ook nog een motorjacht voor vier 
personen met alles erop en eraan, waarop je dus 
ook kunt overnachten. De luxe elektrische sloep 
van negen bij drie meter wordt verhuurd inclusief 
schipper. “Deze is ideaal voor rondvaarten tijdens 

Havenkade 1, Drimmelen  |  0162-682541  |  www.bootverhuurdrimmelen.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Bootverhuur Drimmelen
De Biesbosch in met 

bijvoorbeeld een familiedag of vrijgezellenfeest,” 
zo vertelt eigenaar Marcel Zijlmans.  

Wie bij Bootverhuur Drimmelen een boot 
huurt, krijgt een uitgebreide instructie en een 
routeboek mee. Ga voor meer infromatie naar 
de website en stel je eigen 
arrangement samen. 

Boek veilig en 

gemakkelijk online. Ga naar

 www.bootverhuurdrimmelen.nl

RIJBEWIJS/TIPSBlij dat ik rij! Maar eerst nog ‘even’ slagen...
Lekker rondrijden in je eigen autootje. Niet meer afhankelijk van 
pa of ma, het OV, je brommer/scooter of de benenwagen. Maar 
daarvoor moet je wel eerst je rijbewijs halen! Wij zetten een aantal 
zaken op een rijtje waar je rekening mee moet houden. Als je onze 
tips in acht neemt, moet het lukken om dat felbegeerde roze pasje 
in je bezit te krijgen!

Afrijden kan vanaf je 17e, maar lessen kan al vanaf 
de dag dat je 16,5 bent. Het theorie-examen kun je 
al aanvragen vanaf 16 jaar. Wie op zijn 17e al slaagt, 
vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente. Momenteel 
slagen er zo’n 4000 17-jarigen per maand voor hun 
rijbewijs. Eenmaal in het bezit van dat roze kaartje 
mag je tot je 18e alleen rijden met een ‘coach’ naast 

Wanneer kan ik beginnen met rijlessen?

Tip 1
je. Daarna ben je echt zelf ‘The king of the 
road’… zolang je de regels maar in acht 
neemt. Hoe dan ook: veel rijplezier gewenst!

Wil jij beginnen met rijlessen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.

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.

RIJBEWIJS/TIPS Maar eerst nog ‘even’ slagen...
Lekker rondrijden in je eigen autootje. Niet meer afhankelijk van 
pa of ma, het OV, je brommer/scooter of de benenwagen. Maar 
daarvoor moet je wel eerst je rijbewijs halen! Wij zetten een aantal 
zaken op een rijtje waar je rekening mee moet houden. Als je onze 
tips in acht neemt, moet het lukken om dat felbegeerde roze pasje 

Wanneer kan ik beginnen met rijlessen?
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De Biesbosch is een adembenemend natuurgebied dat uitstekend geschikt is 
om per boot te verkennen. Helemaal speciaal wordt dat als je dat doet met een 
eigen bootje. Dat kun je huren bij Bootverhuur Drimmelen. 

De vloot bestaat uit acht motorbootjes, acht 
kajuitbootjes, twee gewone sloepen en twee 
elektrische sloepen voor maximaal negen personen. 
Daarnaast is er ook nog een motorjacht voor vier 
personen met alles erop en eraan, waarop je dus 
ook kunt overnachten. De luxe elektrische sloep 
van negen bij drie meter wordt verhuurd inclusief 
schipper. “Deze is ideaal voor rondvaarten tijdens 

Havenkade 1, Drimmelen  |  0162-682541  |  www.bootverhuurdrimmelen.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Bootverhuur Drimmelen
De Biesbosch in met 

bijvoorbeeld een familiedag of vrijgezellenfeest,” 
zo vertelt eigenaar Marcel Zijlmans.  

Wie bij Bootverhuur Drimmelen een boot 
huurt, krijgt een uitgebreide instructie en een 
routeboek mee. Ga voor meer infromatie naar 
de website en stel je eigen 
arrangement samen. 

Boek veilig en 

gemakkelijk online. Ga naar

 www.bootverhuurdrimmelen.nl



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)



DITJES/DATJES

 7 April is Wereldgezondheidsdag. De bedoeling van deze dag
is om ziektes die anders in de taboesfeer zouden blijven
   hangen, bespreekbaar te maken.
Leg je mobiel even weg en lees op 12 april één van onze bruisende 
 magazines, het is dan namelijk Nationale Offl inedag.
  Niet vergeten: de 3e donderdag in april is het 
weer Secretaressedag. Zet jij jouw rots in de branding
    ook in het zonnetje?
 Eerste paasdag valt dit jaar op 21 april. Voor wie ga jij
  alle paaseitjes verstoppen?
22 april is een belangrijke dag. International Earth Day
 heeft als doelstelling mensen te laten nadenken over hun
consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.
 Wereldboekendag op 23 april is ingesteld door 
UNESCO om het lezen, en het plezier in lezen, te promoten. 
  Op 27 april viert Koning Willem-Alexander zijn
verjaardag in Amersfoort. Hoe ga jij deze Koningsdag vieren? 
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Met meer dan vijftig jaar ervaring met Citroën is VOS Citroën een Citroëndealer die alle kneepjes 
van het vak kent. Sinds september 2018 heeft VOS Citroën ook een locatie in Den Bosch. Deze 
wordt gerund door Sander van Kessel. Al zijn medewerkers werken vanuit de voorliefde voor 
Citroën. Authentieke Brabantse gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. In onze showroom 
vindt u geen gehaaste verkoopmedewerkers met slimme praatjes, maar goedlachse collega’s die 
eerst een bakje koffi e aanbieden.

50 jaar Citroën ervaring
Nu ook in Den Bosch. Meer dan

Familiebedrijf VOS Citroën
Citroën VOS is een nuchter bedrijf dat met beide 
voeten op de grond staat. Aan het roer staat René 
Vos. Hij trekt het motto ‘VOS, gewoon goed’ door in 
zijn gehele bedrijfsvoering. Geen van de 
werknemers spreekt hem aan met u, zijn bureau 
staat midden in de showroom tussen de auto’s en 
René is altijd in voor een grapje. Deze laag-
drempelige benadering typeert het karakter van 
ons bedrijf. Klanten prijzen de autogarage om zijn 
persoonlijke benadering en eerlijke adviezen.

Uw auto is bij ons in vertrouwde handen
Door uw complete onderhoud bij ons in de garage 

te laten uitvoeren, weet u zeker dat uw auto altijd 
in topconditie verkeert. Doordat wij offi cieel 
Citroën Erkend Reparateur zijn, profi teert u van 
vele zekerheden. Onze technisch specialisten zijn 
vakmensen met liefde voor hun vak. Wij werken 
met originele, kwalitatief hoogwaardige Citroën- 
onderdelen die zorgen voor een langere 
levensduur van uw auto.

‘Mooie uitbreiding’
Vos is nu voor zowel Waalwijk als Den Bosch 
Citroën-dealer. “Voor ons is dit een mooie 
uitbreiding. Citroën is een sterk merk en komt met 
mooie nieuwe modellen”, aldus Vos.

van het vak kent. Sinds september 2018 heeft VOS Citroën ook een locatie in Den Bosch. Deze 
 Al zijn medewerkers werken vanuit de voorliefde voor 

Citroën. Authentieke Brabantse gezelligheid staat bij ons hoog in het vaandel. In onze showroom 
vindt u geen gehaaste verkoopmedewerkers met slimme praatjes, maar goedlachse collega’s die 
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Sander van Kessel

50 jaar Citroën ervaring
BRUISENDE/ZAKEN

Sander van KesselSander van Kessel

Kom naar 

onze NIEUWE 

vestiging in Den 

Bosch voor advies 

op maat.



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

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

Financial lease

Occasions

Auto inkoop

Financieren

Verzekeren

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

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

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

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaar

Kom gauw langs
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COLUMN/SISSY COACHT!

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

Verlies

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

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

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

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

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

Sissy Coacht!
Samen met mijn prachtige 

kinderen woon ik in het 
Brabantse Vlijmen.

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

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

2016 richtte ik mijn praktijk 
Sissy Coacht! op.
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Scan de QR Code en scoor vandaag nog je ticket



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

 AGJE UITD

Linnaeushof mag zich met recht 
Europa’s grootste speeltuin noemen. 
Er zijn meer dan driehonderdvijftig 
speeltoestellen en attracties zoals 
kabelbanen, trampoline- en lucht-
kussencentrum, waterfi etsen, karts, 
funny-wheels, minigolfbanen, een 
super glijbaan en nog veel meer. De 
speeltoestellen en attracties bieden 
kinderen de mogelijkheid om actief 
te spelen, waarbij het gebruik van 
de eigen energie en de eigen 
fantasie voorop staan.
Bruist geeft deze maand kaarten 
weg voor een dagje Linnaeushof. 
Kijk op de shoppingpagina in dit 
magazine hoe jij kans maakt. 
Geopend vanaf 27 maart 2019 
Meer info op www.linnaeushof.nl

Een jonge Jurre de Cock (Waldemar 
Torenstra) is in het begin van de roerige jaren 
80 nét rechercheur bij de Amsterdamse 
politie in het rauwe politiestation aan de 
Warmoesstraat. Samen met zijn nieuwe 
partner Montijn (Tygo Gernandt) stuit 
De Cock op een moordzaak die leidt naar 
een mogelijke aanslag tijdens de kroning 
van prinses Beatrix. Ze moeten alles op 
alles zetten om een drama op de 
kroningsdag te voorkomen.
BAANTJER HET BEGIN draait vanaf 
18 april in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
BAANTJER
HET BEGIN

Like 
& Win
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Tattooverwijdering  met laser 
Weg met uw ongewenste tattoo

Soms heb je spijt 
van een tatoeage/ 

huidversiering 
en wil je deze 

laten verwijderen. 
Tegenwoordig 

kan dat zonder 
problemen, dankzij 

de geavanceerde 
lasertechnieken. 

Het is mogelijk om 
jouw tatoeage te 

verwijderen zonder 
dat dit littekens of 

beschadigingen 
achterlaat op 

de huid.

Bij Jonishi hoef je je geen zorgen te maken. Bij ons ben je in goede handen, 
omdat we kundig zijn en werken met de allernieuwste lasertechnieken. De 
Q Switched ND Yag laser F12. Deze laser geeft de allerbeste resultaten bij 
verwijdering van permanente make-up en tatoeages en laat geen littekens achter.

Hoe werkt het?
De inkt van een tatoeage zit in de lederhuid (dermis) ingekapseld. Het laserlicht 
gaat door de epidermis heen en zal alleen de inkt verwarmen die op 1,5/ 2.0 
mm diepte zit. De zeer smalle laserbundel kan zich met zeer veel precisie op 
de inktdeeltjes richten en breekt daar de ingekapselde inkt af. De inktdeeltjes 
worden door het afweersysteem van het lichaam afgevoerd. Je plast de deeltjes 
dus uit. Aangezien het (meestal) om grote hoeveelheden inkt gaat, kan het 
lichaam niet in één keer een hele tatoeage afbreken en zijn er meerdere 
behandelingen nodig. We doen dit dan ook zeer zorgvuldig, om de beste 
resultaten te verkrijgen.

Elke tatoeage is anders en niet iedere huid 
geeft dezelfde reactie op de behandeling. 
Gemiddeld zijn er zes tot tien behandelingen 
nodig om een donkere tatoeage te 
verwijderen. Tussen de behandelingen zal 
er steeds een rustperiode (6-8 weken) zijn waarin de huid de afvalstoffen kan 
afvoeren en kan herstellen. We gaan zeer zorgvuldig om met het verwijderen van 
jouw tatoeage en kijken uiteraard hoe de huid reageert op de behandelingen, 
hierdoor kunnen de benodigde aantal behandelingen afwijken van het 
uiteindelijke aantal. Soms reageert een huid sneller dan verwacht.

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

TIJD OM OOK JOUW 
ONGEWENSTE TATTOO 

TE LATEN VERWIJDEREN



Tattooverwijdering  met laser 

Heb je specifieke vragen of 
wil je meer informatie? 
Neem dan contact met ons op.

Skin Care Injectables Permanente make-up Spray Tan

Resultaten
De resultaten met de nieuwste Q Switch 
ND Yag laser zijn geweldig! De plaatsen 
die behandeld zijn, vertonen nauwelijks 
of geen sporen. Omdat de laserflits 
alleen door de inktdeeltjes wordt 
geabsorbeerd, wordt het omliggende 
weefsel niet aangetast.

Bel voor een 
afspraak, onze 

specialiste neemt 
graag de tijd  

voor je.

Tattoo verwijderen
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1. Rouge Volupté van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com
2. Prodigy CellGlow van Helena Rubinstein, € 340,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Le Wrap Vitaminé van Qiriness, € 35,90  www.iciparisxl.nl 
4. L’Essentiel Fond de Teint Éclat Naturel van Guerlain, € 55,-  www.guerlain.nl 

 5. Renewed hope in a jar peeling mousse van philosophy, € 29,-  www.iciparisxl.nl
6. Blush Alphabet van Lancôme, € 48,-  www.lancome.nl

Lekker fris
5

4

2

3

6

1

BEAUTY/NEWS

April is zo’n maand dat het al zomers warm kan zijn, maar ook 
nog fris. Deze producten zijn fris omdat ze je laten stralen, je 
een lenteachtig gevoel geven en een jonge uitstraling. 

7. OXYGEN-GLOW Super-perfecting radiance cream van Filorga, € 39,90  www.iciparisxl.nl
8. RE-FRESH hydrating beauty mist van Clarins, € 19,50  www.clarins.nl

9. Under the Lemon Trees Eau de Toilette van Maison Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl
10. Cheekleaders Palette Blush Pink van Benefi t Cosmetics, € 60,-  www.douglas.nl

11. Iceberg Since 1974 For Him Eau de Parfum, € 39,-  www.iciparisxl.nl
12. Coco Clean Day and Night Toothpaste, € 22,95  www.cococlean.nl

fris
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7
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Hoofdpijn heeft verschillende vormen. Migraine en 
spanningshoofdpijn komen het meest voor.

De pijn kan gevoeld worden in de nek en het achterhoofd, aan de zijkant van het 
voorhoofd, achter de ogen, richting de kaak of bovenop het hoofd. Afhankelijk 
van het type pijn ga ik op zoek naar verbanden van de klacht met 
bewegingsverlies in het lichaam. Hoofdpijn kan namelijk een verband hebben 
met andere structuren die verder van de nek en hoofd liggen. Zo lopen er 
zenuwbanen van verschillende organen en het middenrif naar de nek. Wanneer 
deze zenuwbanen geprikkeld worden, kan de nek een bewegingsbeperking 
krijgen en kunnen spieren vast gaan zitten. Dit kan hoofdpijn veroorzaken. Door 
de organen en het middenrif te behandelen, kan de hoofdpijn verdwijnen. Maar 
wanneer het bekken geblokkeerd is, kan dit ook hoofdpijn geven. Ook heeft de 
schedel invloed op hoofdpijn. De schedel is geen helm, maar het zijn 
verschillende botdelen die nog een veerkracht ten opzichte van elkaar moeten 
hebben. Wanneer door een trauma deze veerkracht vermindert, kan dit leiden tot 
hoofdpijn. Er is dus meer nodig dan een plaatselijke behandeling van nek en 
nekspieren om ervoor te zorgen dat de klachten niet terugkomen.

Bel mij voor een afspraak!

COLUMN/INGRID

Ingrid Reuser

HOOFDPIJN
 EEN

ANDERE
KIJK OP 

“Ik ben Ingrid Reuser, osteopaat in 
Waalwijk. 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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MAAND
AANBIEDING

APRIL 
Huur privé welness

betaal 3 uur
GENIET 4 UUR

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

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

Wij heten u van harte welkom!

 

Privé zwemmen/
 baantjes trekken?



Enjoy out door living

TOTAALBELEVING VAN HET HOOGSTE NIVEAU 
De hoge mate van aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de prachtige showroom van 1.200 vierkante meter. 
Ook online verkrijgbaar.

BRUISENDE/ZAKEN

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.

Maak hierbij een keuze uit diverse materialen en 
kies de stijl die bij u past: van traditioneel tot 
eigentijds. Daarbij bieden wij u een vakkundig en 
persoonlijk advies, optimale service en uitsluitend 
kwaliteitsproducten. Samen met u komen wij tot 
het gewenste resultaat, waar u zich prettig bij voelt.

Comfortabel zitten
Eenmaal binnen bij Bogarden vindt u de mooiste 
meubelen van een uitzonderlijk hoog niveau. 
Uitblinkend in stijl, kwaliteit en originaliteit. Onze 
collectie bestaat uit de toonaangevende merken 
Borek en Max & Luuk.

Bij Bogarden is er een grote keuze uit materiaal, 
van traditioneel tot eigentijds. Diverse collecties 
zijn ontworpen door vooraanstaande ontwerpers 
zoals onder andere Marcel Wolterinck, Bertram 
Beerbaum, Remy Meijers, Eric Kuster en Frans 
van Rens. Met als resultaat smaakvolle buiten-
meubelen en bijpassende parasols die met passie 
en aandacht  zijn ontworpen en vervaardigd. 
Iedere lijn, iedere contour, elk materiaal is gevormd 

en gekozen om de gebruiker het ultieme ‘genieten’ en ‘ontspannen’ 
met familie en vrienden te bieden, waarin de tuin het centrale 
middelpunt vormt. De gehele collectie is tijdloos en al deze meubelen 
hebben ongeacht de vormgeving een ultiem comfort en zijn gemaakt 
van weersbestendige materialen.

Sfeer & schaduw
De collectie parasols van het merk Borek geldt zonder twijfel als de 
meest uitgebreide van Nederland. Gemaakt van diverse materialen en 
leverbaar in verschillende kleuren. In uitvoering variëren onze parasols 
van rond tot vierkant, vrijhangend tot losstaand, klassiek tot modern en 
van klein tot groot. Zo kunt u bij ons altijd slagen.

De bijzondere klasse van onze producten kunt u zelf 
ervaren door een bezoek te brengen aan onze showroom. 
Wij nodigen u graag uit om te komen genieten.

Enjoy out door living

Bedrijfsweg 7  |  Oisterwijk  |  013-5216464  |  www.bogarden.nl

TOTAALBELEVING VAN HET HOOGSTE NIVEAU 
De hoge mate van aandacht voor uitstraling, beleving, kwaliteit en service 
is te bewonderen in de prachtige showroom van 1.200 vierkante meter. 
Ook online verkrijgbaar.
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Bij Tenerife heb je acht van de tien dagen een reële kans om walvissen en dolfi jnen 
te spotten, omdat diverse soorten het hele jaar in de Canarische archipel vertoeven. 

In mei en juni komen daar nog diverse soorten bij die rondom Tenerife halt 
houden tijdens hun jaarlijkse trektocht door de Atlantische Oceaan.

De zuidwestkust van Tenerife is één van de meest geschikte 
plaatsen om dolfi jnen en walvissen gade te slaan. Je kunt er 
meer dan twintig verschillende soorten waarnemen, van 
de tuimelaar en de blauwe vinvis tot de bultrug en de orka. 
Grienden en tuimelaars kun je bijna het hele jaar door zien 
omdat zij er hun ‘thuisbasis’ hebben. De andere soorten 
komen in mei en juni langs Tenerife.

Verrekijker en telelens
De verschillende soorten identifi ceren is niet altijd eenvoudig, 
maar voorzien van een verrekijker of een fototoestel met 
een telelens lukt het wel. De lengte, de vorm van hun kop, 
ruggenvin en staart, hun kleur en hun gedrag maken veelal 
het onderscheid. Gespecialiseerde bootexcursies geven je 
de kans om deze vaak immense zeezoogdieren van dichtbij 
gade te slaan. Deze bootexcursies zijn strikt gereglementeerd. 
De schippers moeten een veiligheidsafstand tot de dieren 
in acht nemen en moeten zo nodig ook hun motoren 
uitschakelen om hen niet te storen.

TenerifeWalvissen
     spotten bij

en dolfi jnen

NEEM EEN
FRISSE DUIK 
TUSSEN DE 
DOLFIJNEN

Onvoorspelbaar
De meeste bootjes vertrekken vanaf Los 
Cristianos, Puerto Colón en Los Gigantes.
Er worden uiteenlopende excursies 
aangeboden van twee tot vijf uur met 
kleine, middelgrote en grote boten waarop 
soms ook een maaltijd wordt geserveerd. 
Tijdens enkele excursies krijg je ook de 
kans om een frisse duik te nemen in een 
baai of om tussen de dolfi jnen te zwemmen.

Weet wel dat het gedrag van de dieren niet 
altijd voorspelbaar is. Het wordt bepaald 
door het tijdstip van de dag, de stroming, 
de condities op zee, het beschikbare 

Tenerife
BRUIST/REIZEN

voedsel, enzovoort. Niettemin zijn de 
dieren vrijwel altijd bijzonder actief, 
maar zij bepalen of en hoe zij zich willen 
vertonen aan nieuwsgierige toeristen.

Frisse zeebries
Omdat de zee soms wat onstuimig 
kan zijn en de boot kan schommelen 
of bruusk kan neerploffen op het 
wateroppervlak, is het handig om 
eventuele voorzorgsmaatregelen te 
nemen tegen zeeziekte. Neem zeker 
ook een water- en winddicht jack mee, 
omdat de zeebries het soms fl ink wat 
koeler maakt dan op het strand.
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Berkhaag 4, Sprang-Capelle  |  06-23236277  |  FB ruwspul.nl

U ontvangt 15% korting op alle aankopen. Ook zijn er diverse kraampjes met 
artikelen op het gebied van mode en lifestyle.

We zijn 13 april geopend van 10.00-15.00 uur. 

Dit en nog veel meer in de sobere, stoere stijl vindt u bij Ruw Spul.

KOM ZATERDAG 13 APRIL ONZE 
NIEUWE VOORJAARS- EN 
ZOMERCOLLECTIE BEKIJKEN. 

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

Ga naar
FB voor de laatste 

nieuwe informatie 

en artikelen!



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.

Aanhaken kan ook bij de 

Zebra Shop!
Klanten kunnen er terecht voor autoartikelen zoals olie 
en koelvloeistof, maar ook voor sigaretten, snoep en ijs 
én voor het huren van een aanhanger. 

AANHANGER 
HUREN
Gaat u verhuizen, of 
heeft u gewoon extra 
ruimte nodig om iets te 
vervoeren? Geen 
probleem, aanhanger 
huren doet u bij de 
Zebra Shop. Huur 
een van onze 
robuuste 
aanhangers of een 
paardenkar of 
autoambulance. Om zeker te zijn van 
een beschikbare aanhangwagen kunt u bellen 
met 0416-275541. In overleg met u berekenen we 
de beste afmetingen en huurperiode. 

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

Om zeker 
te zijn van een 
beschikbare 

aanhangwagen bel 
0416-275541
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MAGNEET Interieurs voor  een vernieuwende
 collectie meubels

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

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

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies en
persoonlijke begeleiding”

Camiel Klerx

Magneet Interieurs!

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

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies en
persoonlijke begeleiding”



bijzettafels stoelen

fauteuils

MAGNEET Interieurs voor  een vernieuwende
 collectie meubels

banken

MAGNEET/MEUBELS

kasten

WONEN SLAPEN RAAMDECORATIE VLOEREN
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•  er op alle 
momenten van 
de dag (en nacht) 
verzorgd uit 
wil zien

•  weinig tijd heeft 
of moeite wil 
doen om zich op 
te maken

•  lijdt aan de ziekte Alopecia of Trichotillomanie
•  aan chemotherapie gaat beginnen of heeft ondergaan
•  littekens of imperfecties heeft of een imperfecte liplijn heeft.

Ook als je allergisch bent voor gewone make-up, niet 
tevreden bent met de huidige vorm of (tijdelijk) 
geen haargroei hebt, is permanente make-up de 
oplossing. 

Perfect onder alle omstandigheden, 
dus ook met 

sporten, in 
de sauna 
en met 
zwemmen. 

Permanente 
make-up blijft altijd op  

z’n plaats en loopt niet uit.

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

Wil jij er de hele dag 
verzorgd uitzien?

voor
na

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

Perfect onder alle omstandigheden, 

Permanente 

Ontvang nu 
10% korting op 

eyeliners!

sporten, in 

z’n plaats en loopt niet uit.

Ga naar de 
website of 
bel voor het 

maken van een 
afspraak!

Permanente make-up (PMU) is voor iedereen die:
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LOOKING/GOOD

Slapen met je make-up op is echt not done. Toch kan het een keer voorkomen 
dat je na het stappen of een lange werkdag vergeet om je make-up eraf te halen. 

Je denkt misschien dat die ene keer niet veel kwaad kan...

Als je je make-up niet verwijdert, kan het dode huidcellen 
tegenhouden om de huid te verlaten en daardoor zorgen 
voor puistjes, mee-eters en allerlei andere vlekken. De 
werkbare stoffen van een crème of serum kunnen niet 
door het ‘vuile laagje’ op je huid dringen. Ook als je geen 
make-up gebruikt, is reinigen noodzakelijk. De eerste 
tekenen van ouderdom zijn niet rimpels, maar een gebrek 
aan uitstraling en glans.

TWEE KEER PER DAG
Reinig ’s avonds om alle sporen van make-up, vuil en 
transpiratie te verwijderen en ’s ochtends om dode 
huidcellen, talg en restjes nachtcrème weg te halen. Kies 
voor een reinigingsproduct dat bij jouw huidtype past. Als 
je water gebruikt om het reinigingsproduct te verwijderen, 
moet je daarna altijd een lotion gebruiken. Die zorgt ervoor 
dat de pH-waarde van de huid wordt geneutraliseerd.

Nieuw en geschikt voor elk huidtype, ook de meest 
gevoelige, zijn de elektrische reinigingsborstels. Door de 
unieke bewegingen van het borsteltje wordt de huid op 
een uiterst zachte manier gereinigd, waarbij er geen 
millimeter weefsel wordt verplaatst. Je gebruikt de borstels 
in combinatie met een reinigende gel. Die breng je aan 
op je vochtige huid of op de vochtige reinigingsborstel.

Ga nooit slapen metmake-up
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info@bythirsa.com 
www.bythirsa.com

ByThirsa 
creëert unieke 

sieraden 
die echt 

persoonlijk zijn



Een briljante herinnering
BRUISENDE/ZAKEN

Meer dan gewoon 
een sieraad 

Voor goudsmid Thirsa Rothman 
is er niets mooiers dan mensen 

gelukkig te maken met haar 
handgemaakte sieraden. ByThirsa 

staat voor unieke sieraden die 
geheel naar uw eigen wensen 

worden ontworpen.

Thirsa ontvangt klanten in haar atelier in Waalwijk, of gaat bij hen 
thuis langs. “Dan bespreken we samen wat de wensen zijn. Daar ga 
ik dan mee aan de slag. Soms hebben mensen zelf al een idee in 
gedachten en dat werken we dan verder uit.”
Trouwringen, verlovingsringen of van bijvoorbeeld een sieraad uit 
een erfenis iets nieuws maken: ByThirsa verzorgt het allemaal. 

Goudsmid
Als dochter van een juwelier bezocht Thirsa als dertienjarig meisje 
eens een sieradenbeurs waar ze een goudsmid aan het werk zag. “Die 
maakte zulke mooie dingen, dat ik toen al wist dat ik dat ook wilde 
gaan doen. Ik volgde de opleiding tot goudsmid in Schoonhoven en 
werkte onder meer bij een hele goede goudsmid in Engeland toen ik 
daar vijf jaar woonde. Daar heb ik ook veel van geleerd.”

Trouwringen
Thirsa vindt het heel leuk om samen met de klanten iets te 
ontwerpen wat bij hen past: “Iets unieks, waar ze echt blij mee zijn. 
Vooral het maken van verlovingsringen is superleuk. Die koppeltjes 
zijn vaak wat nerveus en het is heel mooi als je dan de 
reactie ziet als de ringen klaar zijn. En vaak komen ze 
dan ook weer terug voor de trouwringen.”

Handschrift
Echt alles is mogelijk: van het plaatsen 
van bijzondere edelstenen in een ring tot 
zelfs het laseren van vingerafdrukken in 
een sieraad. “Maar je kunt bijvoorbeeld 
ook een tekst in je eigen handschrift in je 
ring laten graveren. Dat maakt het nog 
net even persoonlijker”, aldus Thirsa.

Ga naar de
website voor 

meer informatie 
om een uniek 

sieraad te laten 
maken!
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Gevoelens hebben invloed op lichaam en geest. Positieve gevoelens hebben 
een positieve invloed en negatieve gevoelens hebben een negatieve invloed. 
Positief denken is de makkelijkste manier om succes en geluk 
in je leven te ontwikkelen.

denken werkt!Positief
De meest bekende negatieve gevoelens zijn angst, boosheid 
en verdriet, evenals je ergeren, je ergens zenuwachtig over 
maken en faalangst. Maar ook: het te druk zijn en vaak haast 
hebben, teveel achter de computer en te weinig in de natuur 
zijn. Op het moment dat negatieve gevoelens de overhand 
krijgen, gaat het mis. Je moet er dus voor zorgen dat je zo 
min mogelijk negatieve gedachten hebt.

JEZELF TRAINEN IN POSITIEVER DENKEN
Hoe doe je dat, ervoor zorgen dat je niet met negatieve 
gedachten bezig bent? Eigenlijk is het heel simpel: zodra je 
merkt dat je in een negatieve gedachtenspiraal bent beland, 
verplaats je je aandacht naar iets positiefs.

Als je piekert over dingen die mis zijn gegaan, roep dan 
herinneringen op waarin dingen juist heel goed gingen. Geef 
je negatieve gedachten geen aandacht en geef je positieve 
gedachten extra aandacht. Hoe meer je bezig bent met 
positieve gedachten, des te belangrijker deze worden. Dus 
zodra je gedachten krijgt die worden gevoed door angst, 
vervang je ze door gedachten die worden gevoed door liefde. 
Op die manier sta je iedere dag positief in het leven en is het 
veel makkelijker om een fi jn en gelukkig leven te leiden!

BRUIST/BODY&MINDGevoelens hebben invloed op lichaam en geest. Positieve gevoelens hebben 
een positieve invloed en negatieve gevoelens hebben een negatieve invloed. 
Positief denken is de makkelijkste manier om succes en geluk 
in je leven te ontwikkelen.

denken werkt!Positief
POSITIEVE 

GEDACHTEN 
WORDEN GEVOED 

DOOR LIEFDE

GEDRAAG JE POSITIEF
Een eenvoudige manier om positief te denken, is door je positiever te 
gedragen. Ga meer leuke dingen doen. Meer tijd aan je hobby’s 
besteden, wat vaker uitgebreid koken of een lekkere massage boeken. 
Je kunt ook actie ondernemen om negatieve zaken te voorkomen. Als je 
administratie op orde en je huis schoon is, zul je jezelf ook opgeruimder 
voelen. En zoek positieve ervaringen op. Blijf niet thuis, maar ga juist op 
zoek naar positieve, sociale contacten. Op deze manier zul je ervaringen 
krijgen die het makkelijker maken om positief in het leven te staan.

ZORG GOED VOOR JE LICHAAM
Als jij je lichamelijk goed voelt, zal dat zeker een positieve invloed 
hebben op je mind. Slaaptekort kan ontstaan door stress, maar stress 
kan ook ontstaan door slaaptekort. Blijf uit deze spiraal door voldoende 
slaap voor jezelf in te plannen. Slecht eten (veel vet, suiker, snelle 
koolhydraten) geeft slechts een kort geluksgevoel. Gezond eten zorgt 
voor betere concentratie, minder onrust én een hoger geluksgevoel. 
Sporten is niet voor iedereen weggelegd, maar beweging wel. Als 
hardlopen er voor jou niet inzit, kun je vast wel een wandeling maken. 
In welke vorm dan ook, beweging zal bijdragen aan een positief gevoel.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij een positieve benadering van 
je leven? Misschien is coaching dan iets voor je. In onze magazines 
of op www.nederlandbruist.nl vind je verschillende bruisende 
ondernemers die jou daarbij kunnen helpen.
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in je leven te ontwikkelen.

denken werkt!Positief
POSITIEVE 

GEDACHTEN 
WORDEN GEVOED 

DOOR LIEFDE

GEDRAAG JE POSITIEF
Een eenvoudige manier om positief te denken, is door je positiever te 
gedragen. Ga meer leuke dingen doen. Meer tijd aan je hobby’s 
besteden, wat vaker uitgebreid koken of een lekkere massage boeken. 
Je kunt ook actie ondernemen om negatieve zaken te voorkomen. Als je 
administratie op orde en je huis schoon is, zul je jezelf ook opgeruimder 
voelen. En zoek positieve ervaringen op. Blijf niet thuis, maar ga juist op 
zoek naar positieve, sociale contacten. Op deze manier zul je ervaringen 
krijgen die het makkelijker maken om positief in het leven te staan.

ZORG GOED VOOR JE LICHAAM
Als jij je lichamelijk goed voelt, zal dat zeker een positieve invloed 
hebben op je mind. Slaaptekort kan ontstaan door stress, maar stress 
kan ook ontstaan door slaaptekort. Blijf uit deze spiraal door voldoende 
slaap voor jezelf in te plannen. Slecht eten (veel vet, suiker, snelle 
koolhydraten) geeft slechts een kort geluksgevoel. Gezond eten zorgt 
voor betere concentratie, minder onrust én een hoger geluksgevoel. 
Sporten is niet voor iedereen weggelegd, maar beweging wel. Als 
hardlopen er voor jou niet inzit, kun je vast wel een wandeling maken. 
In welke vorm dan ook, beweging zal bijdragen aan een positief gevoel.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij een positieve benadering van 
je leven? Misschien is coaching dan iets voor je. In onze magazines 
of op www.nederlandbruist.nl vind je verschillende bruisende 
ondernemers die jou daarbij kunnen helpen.
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Wekelijks heb je de mogelijkheid om in de vorm van een Small Group samen met maximaal vijf 
andere dames in een leuke, inspirerende entourage te werken aan je uithoudingsvermogen, 
lenigheid, flexibiliteit, fysieke en mentale kracht en uiteraard aan je ideale figuur. Vanwege een 
unieke mix van circuittraining, cardio-boxing en pilates ben jij in no-time in je beste shape ooit 
en bruis je (weer) van energie. Het loyaliteitsprogramma waarmee F.I.SH. werkt houdt in dat je 
zelf spaart voor korting en leuke extra’s (o.a. een ontspanningsmassage) als je jouw vriendinnen 
introduceert. Dit kan zelfs oplopen tot één maand gratis sporten!

F.I.SH. heeft als missie om elke vrouw in haar kracht te zetten en haar te laten voelen als een vis in 
het water. Waar wacht je nog op? 

JOIN THE MOVEMENT!

info@femalesinshape.nl   |   facebook.com/FemalesInShape  |  instagram.com/fish.femalesinshape  |  www.pienholleman.nl

Females In Shape (F.I.SH.) is opgericht voor vrouwen die naast alle hectiek van 
het dagelijks leven tijd voor zichzelf vrijmaken en aan de slag willen gaan met het 
bereiken van hun persoonlijke en sportieve doelstellingen.

FEMALES IN SHAPE

 KRACHTIGE

RESULTATEN  

OP PROFESSIONEEL EN 

PERSOONLIJK VLAK?

BEL 06- 27343430



Wij bieden naast dagopvang voor kinderen van 0-4 jr, ook peuterochtenden (2-4 jr), en buitenschoolse opvang (5-13 jr) aan 
op de boerderij. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

Alle dieren bij ‘t Werfje worden gezond gehouden in samenwerking met Dierenartsenpraktijk Langerwerf.

Alle zaadjes groot & klein, 

willen later plantjes zijn.

Het liefst willen ze heel hard groeien, 

zodat ze later mooi kunnen bloeien. 

Daarom planten we de zaadjes in de 
grond, 

compost erbij, dat houdt ze gezond.

Met de gieter geven we ze extra water, 

het onkruid plukken we een dagje later. 

Als alles rijp is gaan we oogsten & plukken,

hiervoor moeten we soms wel ver bukken. 

De oogst bestaat uit een biet, een boon, of 
een aardbei, 

van al dit lekkers smullen wij!

Kinderdagverblijf 't Werfje
Kijldijk 1, Oosteind  |  06 19 08 57 15  |  kinderdagverblijftwerfje@gmail.com  |  www.kinderdagverblijftwerfje.nl

Nieuwsgierig naar onze 
unieke vorm van kinderopvang?

De moestuin
COLUMN/‘T WERFJE
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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.

49







Administratie- & Advieskantoor
voor MKB en ZZP

Denkt met je mee!
Margrietstraat 95 | 5141 GW  Waalwijk

Tel. 0416 - 337793 | www.twanvandewiel.nl

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

TvdW_advertentie_162x162 mm.indd   1 06-03-19   11:00



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

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

Fluitend naar de tandarts
Bij ons kun je terecht voor verschillende specialistische 
behandelingen. Naast reguliere controles kun je voor een 
breed scala aan behandelingen bij ons terecht.

Ons deskundige team kan je onder andere helpen 
met de volgende zaken:
   Preventie
   Kindertandheelkunde
   Vullingen
   Wortelkanaalbehandelingen
   Kroon- en brugwerk
   Implantologie
   Esthetische tandheelkunde
   Protheses
   Orthodontie

Jouw wensen staan 
bij ons centraal 

Ben je benieuwd hoe wij 
je kunnen helpen? 

Neem gerust 
contact op. 
Bel ons of kijk op 
onze website.

COLUMN/DE TANDARTS

Administratie- & Advieskantoor
voor MKB en ZZP

Denkt met je mee!
Margrietstraat 95 | 5141 GW  Waalwijk

Tel. 0416 - 337793 | www.twanvandewiel.nl

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

TvdW_advertentie_162x162 mm.indd   1 06-03-19   11:00
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De Auto & Motorsport Experiënce wordt 
voor de 5e keer georganiseerd. Dit zal een 
bijzondere editie gaan worden. Tijdens dit 
twee jaarlijkse evenement kun je kennis-
maken met de vele soorten auto-, motor- 
en trucksport die Nederland rijk is. Net 
als de vorige editie’s zal de AME wederom 
plaatsvinden bij Toyota Louwman & Parqui 
te Raamsdonksveer. 

Deze editie belooft ook weer een gezellige dag te worden met 
veel interessante voertuigen, coureurs & teams. Naast een 
springkussen voor de kleintjes, een gezellig terras voor een 
hapje & drankje, is ook het museum Louwman’s Toyota World
geopend. Tussen 10.00 en 16.00 uur ben je van harte welkom. 
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BPG 
daar bouw 

je mee!

Wedstrijden april
Maandag 1 april, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - FC Twente

Vrijdag 5 april, 20:00 uur:

Roda JC Kerkrade - RKC Waalwijk

Vrijdag 12 april, 20:00 uur:

Jong AZ - RKC Waalwijk

Vrijdag 19 april, 20:00 uur:Vrijdag 19 april, 20:00 uur:

RKC Waalwijk - FC Dordrecht

Maandag 22 april, 14:30 uur:

NEC Nijmegen - RKC Waalwijk

Vrijdag 26 april, 20:00 uur:

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk

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!



BPG Jac Klijn Bouwmaterialen 
De groothandel in bouwmaterialen 
voor zowel particulieren en 
professionals. Al jarenlang. 
Onze specialisatie ligt vooral in 
sierbestrating, bouwmaterialen, 
en badkamers. Voor allerlei 
bouwmaterialen kun je moeiteloos 
in onze groothandel terecht. Van 
natuursteen en keramische tegels 
tot tuinverlichting, tuinhout en 
diverse sanitair, het ligt voor je 
klaar. Jac Klijn: jouw bouwpartner 
met een zeer compleet aanbod.

SIERBESTRATING

BADKAMERS

Ons aanbod sierbestrating is zeer divers. De juiste materiaal-
keuze is immers zeer bepalend voor de uitstraling en sfeer 
van jouw tuin. Bij de samenstelling van onze sierbestrating 
houden wij hier rekening mee. Of je nu op zoek bent naar 
natuursteen, stenen, klinkers, terras- of keramische tegels, 
bij Jac Klijn slaag je altijd.

BOUWMATERIAAL

Sierbestrating?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

BPG 
daar bouw 

je mee!

AMERIKASTRAAT 18
KAATSHEUVEL
0416-280055
WWW.JAC-KLIJN.NLGA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!
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De gehele 
administratie 
op orde?

Ik verzorg voor u:
•  Begeleiding bij het voeren van de administratie

•  Verwerken van de administratie van a tot z 

•  De btw-aangifte

•  Het opstellen van de jaarrekening

•  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren

•  Overige fi nanciële administratieve vragen

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.

Ik help u 
graag

Net een 
eigen bedrijf 

gestart? 

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

Geef het uit handen!

Mondhygiëne

Al 25 jaar kwaliteit in zorg!

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

Praktijk Monique de Boer is dé professional op het gebied van mondzorgkunde. 
Bij 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. In de praktijk kun je onder andere terecht voor het behandelen van bloedend 
tandvlees, gevoelige tanden, slechte adem, parodontitis, terugtrekkend tandvlees of als je 
merkt dat je mond verandert. Ook patiënten met angst zijn hier aan het juiste adres. 

Wat biedt de praktijk u?
•  Gespecialiseerde zorg op gebied van parodontale behandelingen.
•  Een alomvattende kijk op mondgezondheid en mondproblemen.
•  Kwaliteit van zorg boven kwantiteit.
•  Een persoonlijke aanpak en aandacht voor de patiënt.
•  Een rustige en professionele werkwijze.
•  Behandeltijden na vijf uur en in het weekend.

Er is geen verwijzing nodig om een afspraak te maken. 
Bel mij op 06-24218363.

Monique de Boer



De gehele 
administratie 
op orde?

Ik verzorg voor u:
•  Begeleiding bij het voeren van de administratie

•  Verwerken van de administratie van a tot z 

•  De btw-aangifte

•  Het opstellen van de jaarrekening

•  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren

•  Overige fi nanciële administratieve vragen

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.

Ik help u 
graag

Net een 
eigen bedrijf 

gestart? 

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

Geef het uit handen!
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Zacht voor het milieu, genadeloos voor vlekken

Droom jij ook van fris, schoon wasgoed dat heel zacht en natuurlijk is? 
Saponella volwasmiddel en Saponella Color wasmiddel zijn als eerste 
natuurlijke wasmiddel beter dan de testwinnaar van Stichting Warentest* 

De nieuwe Saponella is er!

•  nog spaarzamer in gebruik (tot 
maximaal 150 keer wassen)

•  nog milieuvriendelijker (gemak-
kelijk biologisch afbreekbaar; op 
basis van natuurlijke zepen) 

•  nog beter te verdragen (geen 
kleur- of conserveringsmiddelen, 
alleen natuurlijke geurstoffen)

•  nog betere vlekverwijdering, 
•  uitstekend kleurbehoud (kleur-

wasmiddel) of mate van witheid 
(totaalwasmiddel)

•  bovendien zoals gebruikelijk met 
zeepsteen voor zachter wasgoed 
(vervangt de wasverzachter)

* getest door een onafhankelijk instituut op 13 huishoudelijke verontreinigingen

KETEN VAN KRACHT

Ha-Ra zet zich heel 2019 in voor Stichting Opkikker. 
kijk voor meer informatie op www.opkikker.nl

•  nog spaarzamer in gebruik (tot 
maximaal 150 keer wassen)

•  nog milieuvriendelijker (gemak-
kelijk biologisch afbreekbaar; op 
basis van natuurlijke zepen) 

•  nog beter te verdragen (geen 
kleur- of conserveringsmiddelen, 
alleen natuurlijke geurstoffen)

•  nog betere vlekverwijdering, 
•  uitstekend kleurbehoud (kleur-

wasmiddel) of mate van witheid 
(totaalwasmiddel)

•  bovendien zoals gebruikelijk met 
zeepsteen voor zachter wasgoed 
(vervangt de wasverzachter)

Zacht voor het milieu, genadeloos voor vlekken

COLUMN/FOX LIFESTYLE

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.
Fox Lifestyle  |  Grotestraat 333, Waalwijk  |  06-44844289
info@foxlifestyle.nl  |  www.foxlifestyle.nl Astrid Vos
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Heb jij ook lente kriebels?
 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

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

Grey Bondage Cadeaubox, met allerlei 
spannende bondage toys. Een eneverend 
cadeau om te geven en te krijgen! Met deze 
10-delige set kunnen jullie samen beginnen 
aan een opwindend bondage avontuur...

€ 29,95
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wellicht rooie oortjes van krijgen. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Heb jij ook lente kriebels?
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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

?

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED



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
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Lekkere 
drankjes 
uit onze 

slijterij   
combineren 

met een 
lekker 

stukje kaas

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN





Oranje is de kleur van april. Met deze heerlijke oranje gerechtjes maak jij een feestje 
van jouw Koningsdag. Maar ook op een andere dag deze maand zijn 

deze hapjes natuurlijk niet te versmaden. 

VERWIJDER HET 
KROONTJE van een 

aardbei met een rietje. 
Steek het rietje er 

eenvoudigweg aan de 
onderkant in. 

Rol een RODE 
PEPER een paar 

keer tussen je 
handpalmen heen 

en weer. Je kunt nu 
zo alle zaadjes eruit 

schudden.

TWEE BORDEN of 
schaaltjes tegelijk in 

de magnetron? Zet er 
één op een mok zodat 

hij hoger staat. Zo 
pas het wel!

Paprika
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Snijd de paprika’s in de 
lengte doormidden en verwijder 
eventuele zaadjes. Meng de 
roomkaas met een beetje peper 
en zout. Hak de peterselie fi jn 
en meng door de roomkaas. 
Vul de paprikahelften hiermee. 
Verdeel er wat pijnboompitten 
over en zet ze 15 minuten in 
de oven. 

INGREDIËNTEN
1 bakje à 300 gr 

mini oranje paprika’s 
(snoeppaprika’s)

200 gr roomkaas naturel
peper en zout

paar takjes verse peterselie
2 eetl pijnboompitten 

met roomkaas

20 STUKS - 20 MIN - 15 MIN OVENTIJD

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

GEBRUIK EEN 
BLIKOPENER 
om onmogelijke

plastic
verpakkingen 

te openen.

BRUIST/RECEPTEN

Doe je
PANNENKOEKEN-

MIX in een lege 
ketchupfl es om 

geknoei te 
voorkomen.

Zoete
Verwarm de oven voor op 200 graden. Was 
de zoete aardappels en snijd ze, inclusief 
schil, met de kaasschaaf in dunne plakjes 
en doe in een kom. Smelt de boter en giet 
deze bij de aardappels. Schep er de kaas, 
rozemarijn en wat peper en zout door. 
Maak stapeltjes van de zoete aardappels in 
de ingevette muffi nvormpjes. De stapeltjes 
mogen best hoger worden dan de muffi n-
vorm, want ze zakken nog wat in tijdens 
het bakken. Zet ze ongeveer 30 minuten in 
de oven. Strooi er de laatste 5 minuten nog 
wat extra kaas over en laat dit smelten. 
Garneer met wat peterselie.

INGREDIËNTEN
 2 à 3 grote zoete 

aardappels (smal, zodat 
de schijfjes in de 

muffi nvorm passen)
25 gr roomboter

4 eetl Parmezaanse kaas 
+ extra om te garneren

1 theel rozemarijn
peper en zout

peterselie om te garneren
 

kaasschaaf
muffi nbakvorm

aardappeltorentjes

12 STUKS - 15 MIN - 30 MIN OVENTIJD

FOODHACKS  -  ZO IS KOKEN NOG LEUKER  -  FOODHACKS  -  SLIMME TRUCS  -  FOODHACKS  -  KEUKENTIPS

ROL EEN 
CITROEN eerst 

over het aanrecht, 
dan komt er meer 

sap uit.

EEN TROS BANANEN 
blijft langer houdbaar 
als je het steeltje aan 

de bovenkant 
omwikkelt met

plastic huishoudfolie.

Steek die diep-
gelegen kaarsen 

waar je je handen 
aan brandt

aan met
SPAGHETTI.
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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.



coach 
niveau 
hulp 
spelletjes 

school 
rekenen 
training 
docent

s p e l l e t j e s u 
t c a a c h f j a h s 
r w h k q o k h o x y 
a b d o l s a g t v l 
i v o n o q h c s q c 
n c c i f l n p h x q 
i k e v h d w v v r q 
n c n e u s q e d x j 
g j t a l n m c j k j 
e g j u p x l y w b k 
c n p w a h z m d k n 

Maak kans op een:

Rekenduo 
combibox 1F & 2F 
met bijna 200 vraag/antwoordkaartjes 

t.w.v. € 47,50
et bijna 200 vraag/antwoordkaartjes 

€ 47,50

Kijk voor meer informatie op 
www.rekenteam.nl

www.cijferstormspelen.nl

1

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
.  

H
et

 o
ve

rg
eb

le
ve

n 
w

oo
rd

 is
 d

e 
op

lo
ss

in
g.

 V
ul

 v
oo

r 
1 

m
ei

de
 o

pl
os

si
ng

 in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
w

.d
el

an
gs

tr
aa

tb
ru

is
t.

nl

Snoekweg 2, Raamsdonksveer  
0162-512119
info@meubelstoffeerderij-boekholt.nl
www.meubelstoffeerderij-boekholt.nl

Meer weten? Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Die oude stoel weer als

REPARATIE

(HER)STOFFEREN

OUDERWETS 
VAKMANSCHAP

NIEUW!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NEDLekker met
zonder jas naar

buiten!

Lente

Ik ben blij
dat je er bent!

Hallo Lente
Kom, we gaan de

bloemetjes
buiten zetten!

Lente
71



Kom naar de feestelijke openingsweek van 13-26 april
Met vele extra’s en verrassingen, Van Andelstraat 11, Waalwijk

werelden 
onder 
een dak!He

t b
es

te
 va

n

VAN MOSSEL WAALWIJK
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