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Ambachtelijk
   handwerk van TOPKWALITEIT!

Nieuwsgierig geworden? 
Breng eens een bezoekje 

aan de showroom!

Xylo Wood Design 
werkt zowel voor 
particulieren als voor 
bedrijven.

Welkom bij Xylo Wood 
Design. Mijn naam is 
Dean Bigley en ik heb 
een passie voor hout. 
Bij Xylo Wood Design 
maken we van dit 
prachtige materiaal alles 
wat u als klant verlangt, 
eventueel in combinatie 
met glas en/of staal. 
Van tafels tot kasten, 
van overkappingen tot 
(buiten)keukens en van 
badkamermeubelen tot 
deuren: echt alles 
is mogelijk. 

 Als allround interieurbouwer was de beslissing om 
begin 2019 een eigen zaak te beginnen de beste die 
ik ooit genomen heb. Iedere dag ga ik fl uitend naar 
de werkplaats om mooie dingen te maken voor mijn 
klanten. Kom eens langs in de showroom om te zien 
wat er allemaal mogelijk is!
 
 XYLO
  Een pakkende naam voor het bedrijf was zo 
gevonden. ‘Xylo’ is namelijk het Griekse woord 
voor hout. Xylo Wood Design is er voor iedereen die 
graag een uniek item of project van hout wil laten 
maken. Wij werken zowel voor particulieren als voor 
bedrijven. Kennis van loodgieterswerk of elektra is 
aanwezig binnen het bedrijf dus het installeren van 
een binnen of buitenkeuken, badkamermeubel of een 
tafel compleet met lampen 
erboven is geen probleem. 
Maar ook voor kleinere 
producten van hout, zoals 
bijvoorbeeld een snijplank, 
kunnen klanten bij 
mij terecht.
 

Ambachtelijk
   handwerk van TOPKWALITEIT!

Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk  |  06-36537876  |  deanbigley@icloud.com  
www.xylowooddesign.nl   |  Instagram: xylowooddesign

BRUISENDE/ZAKEN

 MAATWERK EN SERVICE
  Xylo Wood Design komt graag bij u thuis 
om uw idee door te spreken en samen 
tot een mooi ontwerp te komen. Ook als 
er onverhoopt iets kapot gaat, staan we 
voor u klaar. We leveren echt maatwerk 
en bieden nog die hoogwaardige, 
ouderwetse service die je bijna nergens 
meer ziet. 
 
 Voor ambachtelijk handwerk 
van topkwaliteit moet u dus 
bij Xylo Wood Design zijn!   

bedrijven. Kennis van loodgieterswerk of elektra is 
aanwezig binnen het bedrijf dus het installeren van 
een binnen of buitenkeuken, badkamermeubel of een 

Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk  |  06-36537876  |  deanbigley@icloud.com  
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Inhoud
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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. Daarnaast staat bij ons gezond 
eten hoog in het vaandel, waardoor de 
hoogwaardigheid van de gerechten prominent 
naar voren komt.

Voor de echte 
Sushilovers!

Met meer dan 
100 gerechten 

biedt ons assortiment genoeg variatie, 
wat garant staat 

voor een verrukkelijk 
diner.
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-34590975

VOORWOORD/JULI

Bruisende lezer,

Het is zomer! Tijd voor ontspanning en gelukkig worden van de zon. 
En voor velen ook meteen de tijd om op vakantie te gaan. Met een 
tentje naar de camping, een rondreis met je camper of wat meer luxe 
in een hotel of resort. Maar net wat jouw voorkeur heeft.

Populaire vakantiebestemmingen zijn al jaren Frankrijk en Italië, maar 
ook Spanje staat voor veel Nederlanders hoog in de top tien. Spanje 
heeft immers zo veel mooie plekjes die je het liefst allemaal zou 
ontdekken. En laten we de Spaanse eilanden niet vergeten. Onze 
persoonlijke favoriet: Ibiza. Ze zeggen weleens dat een bezoek aan dit 
eiland je voorgoed verandert... Of dat zo is? Ervaar het zelf. Wij geven 
je alvast wat tips om je verblijf op het eiland nog leuker te maken.

Vakantieperiode of niet, de meeste ondernemingen draaien zomers 
volop door. Voor deze Bruist namen we dan ook weer een kijkje bij 
bruisende ondernemers als Gentleman Exclusieve Herenkleding en Xylo 
Wood Design die ook deze maand vol enthousiasme voor je klaarstaan. 
En wij? Ook wij gaan deze zomer gewoon door om je elke maand weer 
van een nieuw magazine te kunnen voorzien. Waar jij dan weer van 
kunt genieten in het zonnetje of tijdens die welverdiende vakantie...

Geniet ervan!
Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Tilburg Bruist en ’s-Hertogenbosch Bruist.



STONEHENGE IBIZA
Offi cieel heet dit ietwat verscholen kunstwerk
‘TIME AND SPACE’, maar het dankt zijn bijnaam 
aan de gelijkenis met het Britse Stonehenge. 
Het bestaat uit dertien monolieten, waarvan de 
hoogste zelfs is versierd met bladgoud. Het is 
gratis toegankelijk en we raden aan om er tegen 
zonsondergang een kijkje te gaan nemen.

SHOPPEN
Er zijn enorm veel LEUKE 
BOETIEKJES te vinden in 
Ibiza Stad en daarom is het 
ook een aanrader om daar 
een dagje te gaan shoppen.
Op de vele HIPPIEMARKTEN 
vind je een enorme varieteit 
aan Ibiza stijl kleding, leren 
boots, handgemaakte sieraden, 
gave tassen en nog veel meer 
leuks! Op woensdagen trekken 
toeristen massaal naar hippie-
markt PUNTA ARABI en 
hippiemarkt LAS DALIAS is 
het hele jaar door op zaterdag 
open. Ook bij verschillende 
BEACHCLUBS kun je leuke 
boetiekjes spotten en verder 
vind je ook vaak LEUKE 
KRAAMPJES op het strand.

Ibiza is één van de eilanden behorende tot de Balearen, een 
eilandengroep ten oosten van Spanje. Ibiza staat vooral bekend 

als feesteiland, als hippie-eiland én als eiland waar je helemaal tot jezelf 
komt. Men zegt weleens dat een bezoek aan Ibiza je voorgoed verandert. 

Niet voor niets dat veel mensen die Ibiza bezochten, minstens 
één keer teruggaan om dat unieke gevoel te herbeleven. 

Clemens en Dianne van Bracht sloten 25 jaar geleden Ibiza in hun hart. 
Om hun liefde voor Ibiza te delen met anderen lanceerden ze de website 

MIJNTIPSIBIZA.NL. In Ibiza Bruist lees je iedere maand 
hun visie over het leven op Ibiza. www.mijntipsibiza.nl

KENSINGTON Finest Properties International · Ibiza is één van 
de marktleiders in de vastgoedsector op de Balearen. Een exclusief 

makelaarskantoor met een hoogwaardige vastgoedportefeuille en een 
professioneel en betrouwbaar verkoopteam. www.kensington-ibiza.com

Ibiza heeft wel degelijk kunst en historische musea 
van wereldklasse. Het MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE 

KUNST bevat werken van kunstenaars uit de hele wereld. 
Het rijke culturele erfgoed van Ibiza ervaar je in het 

ARCHEOLOGISCH MUSEUM. En het PUGET MUSEUM is 
opgedragen aan de werken van twee beroemde kunstenaars-

zonen van het eiland: Puget Viñas en Puget Riquer.

CULTUUR

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

Ibiza
IBIZA/BRUIST

Wat niet iedereen weet is dat Ibiza unieke stukjes natuur herbergt.
SES SALINES is een beschermd natuurgebied met prachtige
zoutmeren. Het wordt ook het ‘witte goud’ van Ibiza genoemd.

Je komt er ook een mooi duingebied en pijnbomen tegen.

Wil je een dagje ontsnappen aan de drukte van Ibiza? Binnen drie 
kwartier vaar je naar FORMENTERA. In totaal vind je hier meer 

dan twintig kilometer kustlijn, de mooiste kleine strandjes,
mooie baaitjes en duinen. Er leven meer dan 200 soorten vogels

en er zijn gemiddeld zo’n 178 verschillende planten te vinden.

ZOVEEL MEER

Het eiland dat jou voorgoed  zal veranderen

ES VEDRA is een mysterieus 
rotseiland voor de kust van Ibiza 
en wordt gezien als de plek waar 
Ibiza haar magie aan te danken 
heeft. De hoge concentratie 
metalen en mineralen zendt 
namelijk een enorm groot 
magnetisch veld uit. Es Vedra is 
onbewoond en behoort tot het natuurreservaat Cala d’Hort.
Es Vedra mag je niet beklimmen, maar er gaan meerdere 
bootexcursies naartoe vanuit de haven van San Antonio.

HET MYSTIEKE EILAND

Met 36 uitgaven is Nederland 
Bruist een succesvolle 
formule in diverse regio’s in 
Nederland, België, Marbella 
én op Ibiza. Naast de glossy 
uit jouw regio, brengen we 
dus ook een magazine uit 
op Ibiza. WANT OOK HET 
SPAANSE IBIZA BRUIST!

Ibiza

Met 36 uitgaven is Nederland 

DALT VILA
Een wandeling binnen en op de stadsmuren van DALT VILA 

zal je verrassen. Het oude historische hart is een kant 
van Ibiza die niet iedereen hier verwacht. Je vindt er 

onder andere de kathedraal ‘Catedral de la Verge 
de les Neus’ uit de dertiende eeuw. Kronkelige 

straatjes voeren je langs leuke boetiekjes
en gezellige restaurants. Als je 

bovenaan bij de stadsmuren 
staat, heb je een mooi uitzicht 

over de stad en de zee. 
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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)

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!

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...

Een goede voorbereiding is wat dat betreft echt 
het halve werk. Neem alle tips van je instructeur 
ter harte, besteed veel tijd en zorg aan het 
behalen van je theorie-examen en let goed op 
tijdens de rijlessen. Probeer je zo goed mogelijk 
voor te bereiden op het rijexamen, waarbij vooral 

Hoe haal ik zo snel mogelijk mijn rijbewijs?

Tip 4
regelmaat in de rijlessen die je volgt 
heel belangrijk is.

Wil jij meer informatie over rijlessen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE

Maak nu kans op 
één van de 5 dvd's van 

Gomorra seizoen 4. 

Gomorra is één van de succes-

volste Italiaanse misdaadseries 

waarin we worden meegenomen 

in de relaties tussen gangs, 

dealers en gewone burgers in 

Napels, Italië. In Gomorra is het 

nooit rustig. Lumiereseries.com

Wil jij kans maken op deze mooie prijs? 

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 

#Gomorra naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Zomer!Zin in 

WIJ HOUDEN VAN KAAS!
Bij een glaasje wijn is een lekker kaasplankje van Booij Kaasmakers 

onmisbaar. De boerderij van dit familiebedrijf is gevestigd in 
Streefkerk en heeft ook een eigen winkel in de Fenix Food Factory 

in Rotterdam. Bestellen via de webshop kan ook. 
www.booijkaasmakers.nl

HEEN & WEER
Zo moeiteloos en makkelijk 
heen en weer scheren, 
dat bestaat nog niet! 
De nieuwe Intuition F.A.B. 
zet het scheren voor 
dames op zijn kop, want 
het systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.
Vanaf € 13,99.
www.wilkinsonsword.nl

LEKKER VAN LIMA
De nieuwe Umami Yuzu pasta 
van Lima zorgt ervoor dat je de 

lekkerste vegan gerechten maakt met 
de authentieke smaak van de Japanse 

keuken. Ideaal voor dips, pasta’s, 
sauzen, dressings en marinades.

 Te koop in de biowinkel, 
verkoopadviesprijs € 5,44.

win

SHOPPING/NEWS

BRUISENDE SMAKEN 
De SodaStream Flavors Red Berry Mix, Blackcurrent, Fruit Mix en 

Orange Mix zijn unieke smaken met 50% vruchtensap om je 
SodaStream (bruis)water een extra fruitige smaak te geven. 

Glazen fl es met SodaStream Flavors, € 4,99.
www.sodastream.nl/fl avours

Zomer!

BRUISENDE SMAKEN 

Zomer
WINE FLIES WHEN YOU’RE HAVING FUN!

De spannende en kruidige smaak van deze wijn maakt dat hij uitstekend te 
combineren is met verschillende gerechten zoals zomerse salades. 
Met passie en liefde gemaakt door de familie Puklavec in Slovenië.

Puklavec & Friends Sauvignon Blanc - Furmint, te koop via ah.nl  € 5,99.  
www.puklavecandfriends.comwww.puklavecandfriends.com
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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.
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Skin Care
Is je huid al klaar voor de ZON...?

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 zijn 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.

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

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

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

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

     “Wow, we’re going to Ibiza.” De Vengaboys zongen het al en 
inmiddels volgen meer en meer Nederlanders deze goede raad op.
  Want Ibiza is hot, Ibiza leeft, Ibiza bruist! 
 Sinds juli 2018 brengen we ook een glossy magazine uit
  op Ibiza. Wil je Ibiza Bruist elke maand in je brievenbus? Neem 
  dan een abonnement voor € 1,49 per maand.  
 Mail je gegevens naar abonnement@nederlandbruist.nl.
  Je kunt op Ibiza culinair genieten bij bijna
 1200 restaurants en de smalle straatjes zijn gevuld 
met boetiekjes, gezellige bars en kunstateliers.
  Er zijn meer dan 70 kleine en grotere stranden
      te vinden op Ibiza die een bezoekje waard zijn! 
 Huis kopen op Ibiza? Huur eerst een tijdje een huis 
    in de regio waar je wilt wonen voordat je tot kopen overgaat. 
  Wist je dat Ibiza veel te bieden heeft voor 
kinderen? Er zijn vele strandjes, accommodaties, restaurants  
 én activiteiten waar kinderen heerlijk van kunnen genieten. 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. Daarnaast staat bij ons gezond 
eten hoog in het vaandel, waardoor de 
hoogwaardigheid van de gerechten prominent 
naar voren komt.

Voor de echte 
Sushilovers!

Met meer dan 
100 gerechten 

biedt ons assortiment genoeg variatie, 
wat garant staat 

voor een verrukkelijk 
diner.

1716





Je zou denken dat een 
ontsteking van je bijholtes of 
voorhoofdsholtes een simpele 
oorzaak heeft, maar waarom 

komt het dan zo snel terug?

Laten we eens kijken naar de oorzaak in relatie tot andere uitscheidingsorganen 

in je lichaam. De bekende uitscheidingsorganen zijn natuurlijk lever, darmen en 

nieren. Maar de longen, huid en slijmvliezen van je neus en bijholtes zijn ook 

uitscheidingsorganen. Wanneer er een overbelasting is van de lever, darmen of 

nieren, nemen de andere organen de uitscheidingsfunctie over. 

Een overbelasting kan komen door een verminderde beweeglijkheid van de 

darmen, lever of nieren. Hierdoor kunnen de afvalstoffen niet meer gemakkelijk 

worden afgevoerd en zullen deze zich gaan opstapelen. Dan worden deze 

afvalstoffen via de huid, longen of slijmvliezen van de holtes afgevoerd en kun je 

last krijgen van een bijholteontsteking. Door het herstellen van de beweeglijkheid 

van alle organen, kunnen de afvalstoffen weer gemakkelijker worden afgevoerd 

en zal de overbelasting van de bijholtes verdwijnen. Voor een goede afvoer van 

afvalstoffen is het ook belangrijk dat er een goede beweeglijkheid is van alle 

schedeldelen en daarom zal bij een behandeling deze beweeglijkheid ook 

gecontroleerd worden.

COLUMN/INGRID

Ingrid Reuser

VOOR-
HOOFDS-

HOLTE-
ONTSTEKING

“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

Fit in 20 minuten

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

Geen tijd of zin om uren in de sportschool door te brengen? Dat is ook nergens voor nodig 
bewijzen ze bij fit20 in Waalwijk. In slechts twintig minuten per trainingssessie helpen 
ze je hier om je hele lichaam fitter, gezonder, krachtiger en energieker te maken.

COLUMN/FIT20

Tegendeel bewezen
“Mensen zijn vaak sceptisch als ze in eerste 
instantie over deze trainingsmethode horen”, 
begint Jordy zijn verhaal. “Ikzelf ook, moet ik eerlijk 
toegeven. Voorheen deed ik heel veel aan kracht-
training in de sportschool en ik kon mij niet voor-
stellen dat je met de fit20 methode ook goede 
resultaten kon boeken. Eén sessie bewees mij echter 
al het tegendeel!” Dat deed Jordy besluiten zich 
verder in de methode te verdiepen en zijn eigen 
vestiging te openen.

Resultaat gegarandeerd
Tijdens een trainingssessie bij fit20 train je je hele 
lichaam met een hoge intensiteit en worden alle zes 
de basisgroepen van spieren goed geoefend onder 
begeleiding van een personal trainer. “Resultaat 
gegarandeerd! Dit klinkt wellicht heel intensief, en 
dat is het natuurlijk ook, maar toch kun je deze 
complete work-out in je gewone kleding uitvoeren. 
Ook douchen achteraf is niet nodig. Dat maakt fit20 
nog eens extra goed inpasbaar in je ongetwijfeld 
toch al zo drukke bestaan.”

Kennismakingstraining
De resultaten die mensen die bij fit20 trainen 
boeken, zijn volgens Jordy niets dan positief. 
“Je zult zien dat je je zowel lichamelijk als 
geestelijk beter in je vel gaat voelen. Fit20 
geeft snel resultaat en is boven- 
dien makkelijk jaren vol te houden!

Nieuwsgierig of fit20  
ook iets voor jou is of kun 
je niet geloven dat fit in 
twintig minuten per week 
echt werkt? 
Neem dan zeker een kijkje op 
onze website en meld je aan voor 
een gratis en vrijblijvende 
kennismakingstraining. 
Tot snel!”
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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?

DogWolluk
Dé hondenuitlaatdienst voor úw hond!

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

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

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

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

Administratie  •  Accountancy  •  Salarisadministratie  •  Advies  •  Starters

Advies

• Opstellen van ondernemersplannen
• Begeleiden van financieringsaanvragen
• Opstellen resultaat- en liquiditeitsprognoses
• Advies keuze rechtsvorm van de onderneming

Salarisadministratie  

Heeft u ons 
nodig? 

Bel voor vragen, informatie of 
een vrijblijvend 

gesprek

Een goede boekhouding voeren doen 
we niet voor de belastingdienst, maar 
voor jou als ondernemer

BINNEN/BUITEN

D In deze geheel nieuwe Disney Live Action 
fi lm van regisseur Jon Favreau reist The Lion 
King naar de Afrikaanse savanne waar een 
toekomstige koning is geboren. Simba 
(Donald Glover) adoreert zijn vader, koning 
Mufasa (James Earl Jones), en neemt zijn 
eigen koninklijke bestemming ter harte. Maar 
niet iedereen in het koninkrijk viert de komst 
van de nieuwe welp. Scar (Chiwetel Ejiofor), 
Mufasa’s broer, heeft zijn eigen plannen voor 
de troon. Beyoncé Knowles-Carter verzorgt 
de stem van Nala en Seth Rogen is te horen 
als Pumbaa. THE LION KING draait vanaf 
17 juli in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LION KING

BOEKJE LEZEN HENDRIK GROEN
EEN KLEINE VERRASSING Hendrik en 
Evert, trouwe vrienden in voor- en tegen-
spoed, bezoeken elkaar elke vrijdagavond 
voor een potje schaak en een borrel. 
Onderwijl nemen ze het leven door. Maar 
op een dag wordt de rust ruw verstoord als 
Evert bij Hendrik aankomt met een 
onverwachte kleine gast. In een vlaag van 
verstands verbijstering is hij aan de wandel 
gegaan met een éven onbeheerd achter-
gelaten kinderwagen met baby. De vrienden 
zinnen op een manier om het kleintje zo 
snel mogelijk weer ongezien bij de ouders 
terug te brengen. EEN KLEINE 
VERRASSING van HENDRIK GROEN
is voor € 19,99 te koop.

 AGJES UIT
IN JULI!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

De Zwarte Cross
12 t/m 15 juli in Lichtenvoorde
Dit evenement combineert een 
muziekfestival en een motorcross. 

Over het IJ Festival
12 t/m 21 juli. Geniet tijdens dit 
zomerse theaterfestival in Amsterdam.

North Sea Jazz Festival
12 t/m 14 juli in Rotterdam
In juli verandert Rotterdam in de 
jazzhoofdstad van de wereld. 

De Nijmeegse Vierdaagse
16 t/m 19 juli
‘s Werelds grootste wandelevenement 
is een must voor elke wandelaar.

De Tilburgse Kermis
19 t/m 28 juli
De 10-daagse Tilburgse Kermis is de 
grootste kermis van de Benelux.

Rotterdam Unlimited
23 t/m 27 juli in Rotterdam
Bekende artiesten én de kleurrijke 
parade van het Zomercarnaval.
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shutters

gordijnen

jaloezieën

paneelgordijnen

vouwgordijnen

MAGNEET Interieurs voor  een ruime
      collectie raamdecoratie

MAGNEET/RAAMDECORATIE

Gordijnen in Waalwijk
Magneet Interieurs in Waalwijk biedt u de meest ruime en veelzijdige 
collectie overgordijnen, inbetweens en vitrage stoffen. Moeilijk om te 
kiezen? Bij Magneet Interieurs adviseren wij u graag bij de keuze van uw 
gordijn. U kunt altijd gratis stalen mee op zicht nemen of juist een hele 
grote showbaan.  
Bij Magneet Interieurs is meten en maken altijd gratis. In ons eigen 
atelier met drie coupeuses maken wij al uw gordijnwensen mogelijk! 
Kom vrijblijvend langs en laat u inspireren!

Onze merken in de categorie raamdecoratie: Sunway, Luxaflex, 
Zonnelux, Velux, Unilux, Jasno, De Ploeg, Kendix, Artelux, Kobe, Jab en  
    Fiscbacher. 

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

duette/plissé

WONEN SLAPEN RAAMDECORATIE VLOEREN

“Gratis advies en
persoonlijke begeleiding”

Camiel Klerx

kiezen? Bij Magneet Interieurs adviseren wij u graag bij de keuze van uw 
gordijn. U kunt altijd gratis stalen mee op zicht nemen of juist een hele 
grote showbaan. 
Bij Magneet Interieurs is meten en maken altijd gratis. In ons eigen 
atelier met drie coupeuses maken wij al uw gordijnwensen mogelijk! 
Kom vrijblijvend langs en laat u inspireren!

Onze merken in de categorie raamdecoratie: Sunway, Luxaflex, 
Zonnelux, Velux, Unilux, Jasno, De Ploeg, Kendix, Artelux, Kobe, Jab en  
    Fiscbacher. 

www.magneetinterieurs.nl

persoonlijke begeleiding”

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl
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1. Havaianas, € 30,-  www.havaianas-store.com/en
2. Revitalising Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl 

3. Jelly Highlighter van Rimmel, € 13,99  www.rimmellondon.com  
4. All Day Nighter Setting Spray Travelsize Limited Edition van Urban Decay, € 14,-  www.iciparisxl.nl 

 5. Zonnebril Lancer van Barton Perreira, € 495,-  www.bartonperreira.com
6. Dry Shampoo van Authentic Beauty Concept, € 25,95  www.authenticbeautyconcept.com 

6

BEAUTY/NEWS

Ben jij ook zo’n enorme festival lover? Dan zal het 
deze zomer niet bij slechts een festival blijven. Dansen en 

chillen totdat de zon ondergaat en de volgende morgen weer 
vroeg uit je tentje om gewoon weer door te gaan.

7. Mini’s van Love Beauty and Planet, € 2,49  www.lovebeautyandplanet.com/nl
8. Hello Happy Velvet Powder Foundation van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl

9. Festival Nite for Her e.d.p. en for Him e.d.t., vanaf € 25,-  www.moureau.be
10. Vernis a Lèvres Water Stain van YSL, € 38,50  www.ysl.com

11. Hypnôse Drama Mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl 
12. Waist bag van Lacoste € 130,-  www.lacoste.com/nl 

seasonFestival

10

11

12

9
8
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COLUMN/SISSY COACHT

Leefbare en veilige omgeving 
Kinderen/jongeren worden steeds meer 

geconfronteerd met een snellere en drukke 

maatschappij waarin meer en hogere eisen 

worden gesteld. Veel kinderen hebben hier 

moeite mee en komen daarom met allerlei 

soorten hulpvragen bij mij in de praktijk. De een 

heeft moeite zich te concentreren, de ander is 

hooggevoelig en weer een ander is bijvoorbeeld 

vaak boos, ervaart stress of heeft weinig 

zelfvertrouwen. Ik begeleid kinderen bij het bewust 

worden van zichzelf, hun kwaliteiten, talenten en 

mogelijkheden.

Aandacht
Ik kijk heel bewust naar alle facetten in het leven van de kinderen en vaak 

wordt het hele gezin erbij betrokken. Uit onderzoek blijkt dat de druk op 

het gezinsleven de laatste jaren steeds meer is toegenomen. Iedereen is 

anders en elke situatie is anders, vandaar dat ik heel intuïtief te werk ga. De 

methodieken die ik gebruik verschillen dan ook van persoon tot persoon. 

Met mijn expertise help ik kinderen en ouders waar ik kan. 

Meelopen, ondersteunen, coachen en tools aanreiken om 

jullie vervolgens met vertrouwen je eigen weg te laten 

gaan! Ik help gezinnen om hun weg te vinden met de 

uitdagingen van het gezinsleven.

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

Bel of mail 
me en ik schenk al mijn aandacht 
aan jou en je 

gezin!

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

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

weer verder kunnen.

Sissy  Coacht!

BOEK ONLINE VIA HOLLANDCASINO.NL

ELKE DONDERDAG 
VAN 20.00 TOT 23.00 UUR 

BREDA

PARTY BINGO 
ARRANGEMENT VOOR € 19,50

VRIJ ENTREE, DRANKJES, BINGOBOEKJE, 
BINGOMARKER & KORTINGSVOUCHER

HC_BRE_PARTY-BINGO_IS_ADV-MAGAZINE_162x162_v4.indd   1 29/05/2019   16:34
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Dreefseweg 54, Kaatsheuvel  
0416-275541
broodjezebrashop@gmail.com 

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

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

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

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, een 
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

Liefs,

Margriet Euverman

Nieuw

Massage 
     aan huis
Slaapmassage is een zachte massage die je 
in een zeer ontspannen staat brengt waardoor je 
beter gaat slapen. Er worden natuurlijke hormonen 
aangemaakt die je een vertrouwd en geborgen gevoel 
geven, waardoor het natuurlijke hormoon melatonine 
aangemaakt wordt.  

Als het cortisolgehalte gedurende lange tijd te hoog 
is, kan dit ook het gehalte aan neurotransmitters 
als serotonine negatief beïnvloeden. Serotonine is 
heel belangrijk voor een gezond slaapritme. Deze 
neurotransmitter kan in de hersenen worden omgezet 
in melatonine. 

Deze massage heeft een positief effect op lichaam en 
geest. Studies wijzen uit dat massage ervoor zorgt dat 
het cortisolgehalte daalt en de aanmaak van serotonine 

toeneemt. Dit verklaart waarom massage een 
goed hulpmiddel kan zijn bij het verhelpen 

van slapeloosheid die veroorzaakt wordt 
door te veel stress.

FEMALES IN SHAPE

info@femalesinshape.nl
 facebook.com/FemalesInShape

instagram.com/fish.femalesinshape
www.pienholleman.nl

 KRACHTIGE

RESULTATEN  

OP PROFESSIONEEL EN 

PERSOONLIJK VLAK?

BEL 06- 27343430

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. 

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.

Spaar 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!

  EEN UNIEKE MIX VAN 

  CIRCUITTRAINING

  CARDIO-BOXING 

  PILATES
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Een auto huren tijdens je vakantie is zeker aan te raden. Je hebt ontzettend 
veel vrijheid tijdens je reis en kunt een land ontdekken in eigen tempo. 

Ook als je op één locatie blijft, is het prettig om voor het dagelijkse gemak 
een auto ter beschikking te hebben.

1. BEREID JE GOED VOOR. Veel lokaal opererende 
verhuurders lokken je met erg lage prijzen, maar eenmaal ter 
plaatse komen er nog allerlei extra kosten bij, de ene nog 
onduidelijker dan de andere.
2. RESERVEER JE AUTO OP TIJD, dan heb je nog veel keuze. 
Je kunt ook kinderzitjes, gps, enzovoorts op voorhand regelen.
3. SOMMIGE MENSEN WILLEN NA EEN LANGE, 
INTERCONTINENTALE VLUCHT niet direct in hun huurauto 
stappen. In dat geval kan de autohuur ingaan na één of 
meerdere nachten. Soms biedt men zelfs een service aan om 
de huurauto bij je hotel of appartement af te leveren. Zo hoef 
je niet terug naar de luchthaven of in een onbekende stad op 
zoek te gaan naar het verhuurstation.
4. LEES DE KLEINE LETTERTJES van de huurovereenkomst. 
Hoe verleidelijk het ook is om blindelings te tekenen en in de 
auto te springen, neem het document volledig door om 
onaangename verrassingen achteraf te voorkomen. 
Let vooral op dat je niet tekent voor extra kosten ter plaatse, 
zoals bijkomende en eigenlijk overbodige verzekeringen. 
Alles is immers al inbegrepen!

Zorgeloos op reis 
met een huurauto

RESERVEER
JE AUTO OP 
TIJD, DAN 
HEB JE NOG
VEEL KEUZE

5. NEEM DE TIJD om aan de nieuwe 
wagen te wennen. Kijk waar de 
lichtschakelaar en ruitenwissers zich 
bevinden. Stel de stoelen en de spiegels 
goed af en controleer op blinde hoeken.
6. KEN DE WEGCODE! Zorg dat je 
weet of men links of rechts rijdt en 
wat de snelheidsbeperkingen zijn. 
Een dure boete is het laatste wat je 
kunt gebruiken op vakantie!
7. ER ZIJN VERSCHILLENDE 
BRANDSTOFOPTIES. Neem bijvoorbeeld 
de optie waarbij je de auto volgetankt 

krijgt en zelf moet aftanken alvorens hem 
weer in te leveren. Sommige autoverhuurders 
willen zelf de auto aftanken, maar rekenen 
daar extra (en soms absurd hoge) kosten voor.
8. ZORG VOOR TELEFOONNUMMERS. 
Mocht je onderweg met vragen zitten, pech of 
onverwachtse problemen met de auto krijgen, 
dan is het handig als je het telefoonnummer 
van het verhuurbedrijf bij de hand hebt.
9. LEVER DE HUURAUTO OP TIJD IN. 
Een huurperiode loopt vaak per 24 uur, 
een kleine vertraging kan je al snel een 
extra dag kosten.

BRUIST/REIZEN

huurauto
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Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in 
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet 
op het land, maar drijft, samen met ons terras, op het water. 

Boven de waterspiegel worden heerlijke lunches en diners geserveerd. 
Deze worden voornamelijk bereid op onze Big Green Eggs. Het ruim van 
de boot is ingericht als stijlvolle borrelruimte waar u terechtkunt voor, 
onder andere, heerlijke whisky’s, gin-tonics, een grote selectie bieren en 
wijnen en verscheidene borrelhapjes.  

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, bij ons is alles vers. 
Wil je je avond net wat specialer maken? Probeer dan eens ons dry aged 
vlees uit eigen rijpingskast of kijk naar een van onze specials. Bij veel van 
onze gerechten voeren wij nog een deel van de bereiding aan tafel uit.
Vol energie en gastvrijheid staan we voor je klaar.

Team Boot013

Boot013 biedt een unieke en onderscheidende beleving in 
de Tilburgse Piushaven. Ons prachtige restaurant staat niet 
op het land, maar drijft, samen met ons terras, op het water. 

HET BIG GREEN EGG RESTAURANT 
OP HET WATER

Bij Boot013 kun je terecht voor 
lunch, diner of borrel voor een 
avondvullende totaalbeleving. 

PIUSHAVEN 1D, TILBURG  |  013 208 3144
INFO@BOOT013.NL  |  WWW.BOOT013.NL

CHECK
DEZE 

HOTSPOT!

Een echte Ha-Ra klassieker
COLUMN/FOX LIFESTYLE

Doen wat goed voelt 
en daarvoor gaan.

Welkom bij Fox Lifestyle 
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, Astrid 
Vos, ben zelf al meer dan dertig 
jaar zelfstandig ondernemer en 

heb ondervonden dat 
netwerkmarketing je 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.

Milieuvriendelijk, krachtig en zuinig
Met Hans Raab Verzorgingsmiddel heb je minstens zeshonderd meer 
poetsbeurten dan met de gangbare huishoudreinigers die in de handel zijn. 
Dat maakt Hans Raab Verzorgingsmiddel tot wel negentig maal goedkoper.

Op basis van plantaardige grondstoffen en tot 99% 
biologisch afbreekbaar. Zit in een handige 500 ml 
flacon met een afsluitbare druppelaar.

Gebruik het Verzorgingsmiddel druppelsgewijs, 
dit zorgt voor een optimale waterverdeling bij de 
fysisch-mechanische reiniging van de Ha-Ra vezels, 
met als gevolg een betere vuilopname van de 
gebruikte vezels en meer schoonmaakgemak.

Hans Raab Verzorgingsmiddel is pH neutraal en 
absoluut vrij van conserveringsmiddelen.

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

Ga je mee op reis? 
Neem dan contact 

met mij op voor 
advies of meer 

informatie.

Grotestraat 333, Waalwijk  
06-44844289

info@foxlifestyle.nl
www.foxlifestyle.nl

Wat is netwerkmarketing?
Netwerkmarketing is niets meer of minder dan een 
marketingmethode waarbij producten in de markt 
gezet worden en waarbij de reclame komt van 
mond-tot-mondreclame door het enthousiasme van de 
consument, vaak de gebruiker, zelf.
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Reigerbosweg 2, Waalwijk 
0416-337569  | www.plus.nl/supermarkten

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Iedere
dag
bezorgen 
wij uw 
boodschappen

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

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

Wil jij mooie, frisse 
en witte tanden?

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

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

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

COLUMN/DE TANDARTS
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LOOKING/GOOD

De zomer is voor velen onder ons de mooiste tijd van het jaar. Maar de 
hoge temperaturen en de zon kunnen funest zijn voor onze huid. Lees hier 

meer over de juiste verzorging en bescherming van je huid.

DRINK VOLDOENDE. In de zomer zou je altijd een 
waterfl esje binnen handbereik moeten hebben. Je hebt 
in de zomer twee tot drie liter water per dag nodig om je 
huid te kunnen voorzien van voldoende vocht. 

EET OP WARME DAGEN VEEL VERS FRUIT zoals 
meloen of ananas. Deze etenswaren koelen het lichaam 
van binnenuit af. Hun hoge watergehalte zorgt er ook 
voor dat de huid wordt gevoed met vocht.

BESCHERM JE HUID TEGEN DE ZON. Smeer 
daarom je gezicht en lichaam altijd goed in met een 
hoge factor zonnebrandcrème. Bewaar je fl esje in de 
koelkast voor een extra dosis verfrissing en verkoeling.

NEEM EEN LAUWWARME DOUCHE om ervoor te 
zorgen dat je langer koel blijft. De plotselinge schok van 
een ijskoude douche zorgt er namelijk voor dat er 
onvoldoende warmte je lichaam verlaat en dat je snel 
weer gaat transpireren.

GEEF JE HUID HYDRATATIE. Smeer na een dagje 
zon je huid in met een product op waterbasis, met 
hydraterende stoffen als glycerine en hyaluronzuur, 
kalmerende stoffen als zoethoutwortel en antioxidanten.

Verzorg je in de zonhuidGaan jullie trouwen?

WWW.BAMFOTOGRAFIE.NL

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

VisieDe            van Bruist!VisieDe            van Bruist!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

BELGIENED



Massages vinden plaats via telefonische afspraak 
Bel of app: 06-30472688

 
Stationsstraat 79, Waalwijk  •  boonmee.massage@gmail.com

BOONMEE 
Thaise Massage
Voor een traditionele Thaise massage van Tik Prae-Oum en haar dochter May

Bij Boonmee Thaise Massage worden traditionele massages uitgevoerd, 
met of zonder olie. 

De massage met olie is een ontspanningsmassage.

Een oliemassage voor 1 uur en langer:
€ 55,- per uur 

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

COLUMN/BIANCA

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

Mijn naam is Bianca 
Wenneker, eigenaar van 
Administratie-kantoor 
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.

Bianca Wenneker 
06-16684878   

Neem 
contact op 

met Bianca!

Nieuwsgierig 
geworden? 

 Zonnepanelen  
          op het dak,
 btw terug
    in uw zak

Ik verzorg voor u:
• Btw teruggave voor de zonnepanelen
• Begeleiding bij het voeren van de administratie
• Het verwerken van uw administratie van a tot z
• De btw-aangifte
• Het opstellen van de jaarrekening
• Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren
• Overige financiële en 

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

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

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

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

heeft. Als ballonnenman 
tovert hij op vele gezichten 

een brede lach met 
zijn leuke creaties van 

ballonnen.

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

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

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

www.facebook.com/fluppiedeclown

BAL LONNENDECORAT I E S

BAL LONNENCLOWNFLUPP I E

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

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

www.facebook.com/fluppiedeclown

BBKKKKKKGGGGGGGGGGGG
BALLONNENDECORAT I E S

BAL LONNENCLOWNFLUPP I E

Ballonnendecoraties!

De Ballonnenman

Webwinkel

Met een ballon 
kun je veel meer 

doen dan ‘aan een 
touwtje binden’

Bestel nu een 
ballonnenboog 
voor maar € 75,-

Al onze 
ballonnen zijn 

biologisch 
afbreekbaar

vierenversieren

Iets te

of

www.facebook.com/GkBallonnendecoraties

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

Je eigen motorjacht van schets tot eindproduct

Sinds 1989 is de werf Zijlmans Jachtbouw gespecialiseerd in het bouwen van 
stalen Eagle knik-spant motorjachten. De eerste concepttekeningen tot en met de 
tewaterlating worden in eigen beheer uitgevoerd. Bij Zijlmans Eagle motorjacht 
staan uw eigen persoonlijke wensen voorop.

J A C H T B O U W

Bouw nu een boot! 

Kijk naar de mogelijkheden online.  

Ga naar www.zijlmans.nl

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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BPG 
daar bouw 

je mee!

SIERBESTRATING

BADKAMERS

Materialen nodig voor het renoveren van jouw toilet, badkamer 
of douche? Bij BPG Jac Klijn ben je aan het juiste adres.
Uiteraard kun je alle materialen zelf komen ophalen, maar 
wij kunnen deze bouwmaterialen ook bij de gewenste locatie, 
in de gewenste hoeveelheid en op het gewenste tijdstip komen 
afl everen. Dus ook voor al het materiaal voor jouw toilet, 
badkamer of douche slaag je bij Jac Klijn altijd.

BOUWMATERIAAL

Nieuwe badkamer?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

AMERIKASTRAAT 18
KAATSHEUVEL
0416-280055
WWW.JAC-KLIJN.NLGA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!

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.

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 en op het 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
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Gentleman Exclusieve Herenkleding 
Grotestraat 315, Waalwijk  |  0657736318 

Van pakken tot T-shirts en van schoenen tot 
onderbroeken, alles voor een betaalbare prijs!

Didi is eigenaar van Gentleman Exclusieve Herenkleding in 
Waalwijk. Een trendy kledingwinkel waar de focus ligt op kwaliteit 
en klantbeleving. Bezoekers worden verwelkomd in een typisch 
Marokkaanse setting. 

Gentleman Exclusieve Herenkleding heeft een ruim aanbod. 
Merken zoals Giorgio Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Adidas, 
Nike en Denham liggen klaar om gepast te worden. Gentleman 
Exclusieve Herenkleding is van alle markten thuis. 

“Door het bewezen en succesvolle fitness- en lifestyle Fit 
for Life-programma hebben wij een positieve invloed op het 
geluk en de vitaliteit van onze sporters. En dat is waar we het 
allemaal voor doen.” Iedereen is anders en heeft ook andere 
doelen. “Daarom bieden we personal training afgestemd 
op jouw eigen behoefte. Je gaat dan voor blijvend en écht 
resultaat. Kies voor een persoonlijke aanpak en kom eens 
kennismaken bij Personal Fitness Waalwijk.”

Kijk op de website voor meer informatie 
en maak een afspraak voor een vrijblijvend 
intakegesprek inclusief fysieke test!

Grotestraat 274, Waalwijk  |  06-22068623  |  waalwijk@personalfitnessnederland.nl  |  www.personalfitnessnederland.nl

100% RESULTAATGARANTIE; 
AFGESPROKEN DOELSTELLING 
NIET BEHAALD? DAN GAAN WIJ 
KOSTELOOS DOOR.

GEZONDE GEEST 
IN GEZOND LICHAAM

Kevin van Gestel opende op 1 mei zijn Personal Fitness-
studio aan de Grotestraat 274 in Waalwijk. Bij Personal 
Fitness heiligen ze het principe dat een gezonde geest in 
een gezond lichaam zit.

IN HET HART VAN WAALWIJK
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3, 2, 1, GO!
Arona Style Business Intense
Vanaf  € 349 p/m
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