
Bruisende stad:
dwalen door
Dordrecht

Heerlijk

in september
nazomeren

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



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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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.

Heb je specifieke vragen of 
wil je 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 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.

TIJD OM OOK JOUW 
ONGEWENSTE TATTOO 

TE LATEN VERWIJDEREN
Bel voor een 

afspraak, onze 
specialiste neemt 

graag de tijd  
voor je.

Tattoo verwijderen
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN  Jos van den Berk, Vanessa Stoltenhoff
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
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn weer open en veel mensen hebben 
hun vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan 
op zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen Tandprothetische Praktijk Zembowicz en 
Bloem en Interieur wat hen zoal bezighoudt en geeft ook John van Pas 
Dranken Partyservice een kijkje in de keuken. Kijk jij mee?

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.



NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 

DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht
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Bloemenwin 
   met een zee aan m oge

Onderneemster Marianne van Zanten begon in 2017 met haar bedrijf Bloemeninterieur. 
Dankzij haar klantgerichte en betrokken werkwijze is een bezoek aan Bloemeninterieur 

een fijne belevenis. Daarnaast ben je er altijd zeker van een goed product van hoge 
kwaliteit. Dat geldt zowel voor de bloemen als de interieurartikelen in de winkel. 

GESPECIALISEERD IN GROTERE STUKKEN  Je bent van harte welkom bij Bloemeninterieur 
voor een op maat gemaakt boeket en bloemstuk. De specialisatie van Marianne ligt bij het maken van 
grotere stukken, zoals rouwstukken en trouwbloemen. Uiteraard worden deze bloemstukken op maat 
gemaakt op basis van jouw wensen. Wat jouw wensen ook zijn, bij Bloemeninterieur is bijna alles 
mogelijk.  

BLOEMEN BEZORGEN  Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen ervoor om bloemen te laten 
bezorgen. Bij een verjaardag, geboorte van een kindje of als iemand ziek is, een bosje bloemen is altijd 
een mooi gebaar. Bij Bloemeninterieur regel je het in een handomdraai. De winkel is aangesloten bij 
Topbloemen en Euroflorist. Bestel een boeket via een van de partners of neem rechtstreeks contact op 
met de winkel. 

ONTDEK HET RUIME ASSORTIMENT  Naast een mooi boeket of bloemstuk kun je bij 
Bloemeninterieur ook terecht voor mooie woonaccessoires en cadeauartikelen. Je vindt er onder andere 
prachtige kaarten, uniek houten speelgoed en leuke decoraties voor in huis. Bijzonder in het assortiment 
zijn de kaarsen van de merken WoodWick en Yankee Candle. Deze kaarsen zien er stijlvol uit en zorgen 
voor een heerlijke geur in huis. Het is dan ook niet voor niets dat deze kaarsen zeer in trek zijn. 

Je vindt Bloemeninterieur in het centrum van Raamsdonksveer. Er is volop gratis 
parkeergelegenheid voor de deur. Breng jij binnenkort een bezoek?

BRUISENDE/ZAKEN

“In de winkel heb je veel 
keuze en vind je bloemen 
en cadeauartikelen voor 
elke gelegenheid”

Eigenaresse: Marianne van Zanten  
Gangboord 1A Raamsdonksveer  

0162-225539
info@bloemeninterieur.nl
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Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

 van Nederland Bruist en van de glossy 
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
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Geniet
Wanneer je een evenement wilt 
organiseren ben je bij John en zijn 
team aan het juiste adres. Aan de 
hand van een budget wordt gekeken 
wat er mogelijk is. Daarbij wordt 
nauwlettend gelet op de wensen van 
de klant. Vervolgens worden de 
producten en diensten netjes op een 
rijtje gezet en wordt er overgegaan 
op de uitvoering. In het gehele proces 
neemt het bedrijf veel zorgen weg. 
Zo kan jij voor, tijdens én na het 
evenement genieten van de fijne 
momenten.

Nieuwe ontwikkelingen
John van Pas dranken partyservice 
blijft altijd in ontwikkeling. Zo maakt 
het bedrijf binnenkort zijn intrede in 
’t Curiosahuys te Kaatsheuvel. Op 
deze nieuwe locatie hebben ze veel 
meer mogelijkheden. Er is bijvoor-
beeld meer ruimte voor opslag en 
een inspirerende showroom. 

Daarnaast wordt er een 
bierschuur geopend genaamd De 
Eendragt. Als klap op de vuurpijl 
is er zelfs de mogelijkheid om 
evenementen te organiseren op 
het buitenterrein en in de molen 
en de hal die zich op het terrein 
bevinden. Denk daarbij aan 
bier- en wijnproeverijen, feesten 
en partijen, actieve activiteiten en 
nog veel meer.

Natuurlijk kunnen particuliere en 
zakelijke klanten ook bij John van 
Pas dranken partyservice terecht 
voor (speciale) dranken en de 
huur van producten. Voor dit 
bedrijf is niks te gek! Van de 
aanvraag van een vergunning tot 
aan de drank en inrichting voor 
een feest, zij regelen het allemaal.

John van Pas dranken partyservice
Eigenaar: John van Pas  |  Blokenweg 14, Waspik
06-26764026  |  info@johnvanpas.nl  |  www.johnvanpas.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Al dertig jaar is John van Pas uit Waspik werkzaam in de partyservice branche. Intussen 
heeft John veel ervaring opgedaan en cursussen afgerond. Hij weet dan ook precies wat 
de consument nodig heeft voor een goed georganiseerd feest of evenement. Hier speelt 
hij met zijn bedrijf John van Pas dranken partyservice goed op in!NIKS TE GEK,   

ALLES KAN! 

en partijen, actieve activiteiten en 

zakelijke klanten ook bij John van 

een feest, zij regelen het allemaal.

de consument nodig heeft voor een goed georganiseerd feest of evenement. Hier speelt 
hij met zijn bedrijf John van Pas dranken partyservice goed op in!

SERVICE VOOR, 
TIJDENS ÉN NA 

HET FEEST OF 
EVENEMENT

NEEM SNEL 
CONTACT OP, 
WANT HET IS 

WEER TIJD VOOR 
EEN FEESTJE!

1514



DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.

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

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

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

Massage met olie is een ontspanningsmassage  
Zonder olie voor het los masseren van pijnlijke spieren

Onze tarieven beginnen bij € 50,- per uur 
Oliemassage hee� een toeslag van € 5,- per uur 

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

BOONMEE 
Thaise Massage
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Perfect passend  gebit
Toe aan een nieuw kunstgebit met of zonder implantaten? 
Maak dan zeker eens een afspraak bij Tandprothetische Praktijk 
Zembowicz in Waalwijk. Hier vindt u namelijk alles op het gebied van 

uitneembare prothetische voorzieningen onder één dak. 
Dus van volledige boven- en/of onderprotheses tot 

noodprotheses, metalen frames, gedeeltelijke 
protheses en het klikgebit. “Alles om onze 
klanten een kunstgebit aan te meten met een 
natuurlijke en frisse uitstraling.” 

“Bij het maken van het kunstgebit kiezen wij ervoor om alles in 
eigen beheer te houden. Wij maken dus geen gebruik van externe 
laboratoria.” Zo weet Radek zeker dat de klant het gewenste kunstgebit 
krijgt. “Indien een klant in aanmerking komt voor het klikgebit, 
is het team, samen met onze collega tandarts/implantoloog, 
zich ervan bewust dat mensen vaak angstig zijn. Wij 
nemen voor iedereen voldoende tijd om alles goed 
door te nemen en stellen op basis daarvan een 
behandelplan op.” 

Bovendien heeft Tandprothetische Praktijk 
Zembowicz geen wachtlijsten; bel voor een 

afspraak en u kunt vaak dezelfde week 
nog terecht. Ook reparaties 

worden uitgevoerd terwijl 
u wacht, mits u van 

tevoren even belt en 
een afspraak hiervoor 
maakt. Voor het 
opvullen (rebasen) 
moet u de prothese 
drie tot vier uur 
missen. “Bij alles 

wat we doen staan 
service, spontaniteit en 

klantvriendelijkheid hoog 
in het vaandel.” 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE 
WEBSITE OF BEZOEK DE OPEN DAG.

Hertog Janstraat Waalwijk | 0416-320452 
Radek Zembowicz | www.tppzembowicz.nl

“De klant 
staat bij 
ons altijd 
centraal”

krijgt. “Indien een klant in aanmerking komt voor het klikgebit, krijgt. “Indien een klant in aanmerking komt voor het klikgebit, 
is het team, samen met onze collega tandarts/implantoloog, is het team, samen met onze collega tandarts/implantoloog, 

nog terecht. Ook reparaties 
worden uitgevoerd terwijl 

u wacht, mits u van 
tevoren even belt en 
een afspraak hiervoor 

wat we doen staan wat we doen staan 
service, spontaniteit en service, spontaniteit en 

klantvriendelijkheid hoog 
in het vaandel.

Bezoek op 14 september onze OPEN DAG10.00-15.00 uur



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKINGWelkom 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

Laat je tanden zien!
Een implantaat is niet meer weg te denken als eigentijdse 
oplossing voor een duurzame en functionele vervanging van 
verloren tanden en kiezen. De Tandarts is de specialist op 
het gebied van implantologie in Raamsdonksveer.

Wat is implantologie?
Een implantaat is een klein titanium schroefje dat kan dienen als verankering 
voor een klikgebit, als bijvoorbeeld alle tanden en kiezen verloren zijn. 
Op dit titanium schroefje kunnen kronen, bruggen en 
overkappingsprotheses bevestigd worden. 

Implantologie is een kleine en snelle ingreep 
die onder plaatselijke verdoving plaatsvindt. 
Deze ingreep wordt al zeventien jaar 
succesvol bij ons uitgevoerd. 

Bekijk de voorwaarden op onze website 
waar je gebit aan moet voldoen voor 
een succesvolle ingreep. 

Direct een afspraak maken? 
Bel ons of kijk voor meer 
informatie op onze website.

COLUMN/DE TANDARTS

Met een gaaf en gezond gebit
mag je gezien worden!

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

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D

www.aphroditesex.nl 

Molenstraat 205 | 5701 KE Helmond | 0492-548 261

Het adres voor alles op het gebied van erotiek

 Aphrodite biedt jou tijdens de openingstijden 
een doorlopende voorstelling van hardcore 
movies in twee fi lmzalen. Het aanbod in 
beide zalen wisselt twee maal per week. Wij 
bieden een programma van maandag tot 
en met woensdag en een programma van 
donderdag tot en met zaterdag. 

De entree bedraagt € 10,-. Eenmaal een 
kaartje gekocht, dan heb je de hele dag 
verder toegang tot onze beide zalen.  

Iedereen welkom
Iedereen, ongeacht sexuele voorkeur, 
leeftijd (wel minimaal 18 jaar), 
huidskleur of wat dan ook is bij ons 
welkom. Daarmee noemen we in één 
adem crossdressers, travestieten en 
transgenders. Wat we niet tolereren 
is het gebruik van drugs. Daarnaast 
verwachten we dat je met tolerantie 
(en respect) naar anderen in onze bios 
verblijft. 

Jongeren 

GRATIS entree op 

maandag en zaterdag

Erotiek is onze passie

Sexbios

Stellen (m/v) 

en vrouwen altijd 

GRATIS entree
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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 fluitend 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

Nieuwsgierig geworden? 
Breng eens een bezoekje 

aan de showroom!

Xylo Wood Design 
werkt zowel voor 
particulieren als voor 
bedrijven.

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!  

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. 

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

Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk  |  06-36537876  |  deanbigley@icloud.com  
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AMERIKASTRAAT 18
KAATSHEUVEL
0416-280055
WWW.JAC-KLIJN.NL

BPG 
daar bouw 

je mee!

SIERBESTRATING

BADKAMERS

Bij BPG Jac Klijn kun je terecht voor alle denkbare bouwmaterialen 
op het gebied van afwerking en afbouw: gipsplaten, gipspleister, 
tegellijm, tegels, profi elen, sanitair, deuren en dakramen. Ook in 
onze houthandel hebben wij een zeer gevarieerd en compleet 
assortiment weten samen te stellen. Of je nu zoekt naar deuren, 
lijstwerk, meubelplaten, kozijnen of specifi ek naar tuinhout, 
hardhout of zachthout; bij Jac Klijn slaag je altijd.

BOUWMATERIAAL

GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!

Bouwmaterialen?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!GA 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.

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

Dat er grote behoefte in de omgeving was aan een dierencrematorium met een 
hoge servicegraad blijkt uit de reacties van onze klanten. Naast deze hoge 
servicegraad speelt onze prijsstelling een belangrijke rol, wij hanteren namelijk 
vaste lage prijzen. Veel klanten maken gebruik van de mogelijkheid om zelf hun 
overleden huisdier te brengen en daarbij afscheid te nemen, zelfs in het 
weekend en avonduren. 

Inmiddels hebben we een fantastisch gemotiveerd team bestaande uit zes 
medewerkers die zich meer dan 100% inzetten voor onze klanten. Hierdoor 
kunnen we zeven dagen per week een goede service bieden. Een groot deel van 
de medewerkers is vanaf de opening betrokken, waardoor er inmiddels veel 
ervaring en kennis binnen Memoria aanwezig is. 

Ondanks dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft met een 
ander dierencrematorium, is het mogelijk om Dierencrematorium Memoria het 
transport, afscheid en crematie te laten verzorgen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u met veel liefde, 
persoonlijke aandacht en respect afscheid kan nemen van uw geliefde, 
overleden huisdier.  

7 Mei 2018 opende 
dierencrematorium Memoria 
haar deuren. We kunnen 
terugkijken op een goed 
eerste jaar. Klanten weten 
ons steeds beter te vinden. 
Wij bedanken hierbij ook 
onze klanten voor het 
vertrouwen in Dieren-
crematorium Memoria.

Ook bij uw 
dierenarts
Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST

BESTAAT 1 JAARBESTAAT 1 JAAR
DIERENCREMATORIUM MEMORIA

DIERENCREMATORIUM 2 .0
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9

12

8 10 11
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Create brilliant memories

info@bythirsa.com
www.bythirsa.com

Meer dan gewoon een sieraad,
bij ons kun je terecht met al jouw
persoonlijke wensen en samen
creëren we unieke sieraden die
echt persoonlijk zijn.

In een vrijblijvende afspraak, bij
jou thuis of bij Thirsa (goudsmid)
in haar atelier in Waalwijk
bespreken we wat je
wensen zijn. Stroom je
over met ideeën? Of
heb je juist wat
inspiratie nodig?
Hoe dan ook, we
helpen je graag
precies te vinden
wat je zoekt.

Je eerste kus, de allermooiste dag
van je leven, het moment dat je
jullie kindje voor het eerst in je
armen hebt of het laatste moment
met je dierbare... Herinneringen
zijn er om te koesteren...!

COLUMN/SISSY COACHT

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

Sissy Coacht!

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

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

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

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

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

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

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

weer verder kunnen.
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MAGNEET Interieurs voor  de meest ruime
    collectie vloerbedekking

Bij Magneet Interieurs adviseren wij u graag over de verschillende vloeren die 
verkrijgbaar zijn. Bij ons kunt u rekenen op de beste service en wij hebben onze 
eigen stoff eerders in dienst die iedere vloer perfect voor u leggen!

Op het gebied van vloeren is de pvc vloer nog steeds populair. Dit is ook logisch 
gezien de vele voordelen die deze vloer biedt zoals bijvoorbeeld de lage 
warmteweerstand waardoor de vloer uitermate geschikt is voor op 
vloerverwarming. Bij Magneet Interieurs vindt u een uitgebreide collectie met wel 
duizend verschillende dessins en keuze uit vele merken. Daarnaast zien we ook dat 

een zachte vloerbedekking het steeds vaker wint van een laminaatvloer in de 
slaapkamers. Eigenlijk ook logisch zegt Camiel. Tapijt is lekker zacht aan de 

voetjes maar ook ‘gezonder’ dan een harde vloer. Tapijt houdt namelijk stof 
vast waardoor er minder fi jnstof door de lucht zweeft. Op de site van Desso 

kun je hier meer over vinden.

Vloerbedekking in Waalwijk 
Bij Magneet Interieurs in Waalwijk vindt u alleen merken van zeer hoge kwaliteit. Of u nu 
kiest voor laminaat, pvc, tapijt of vinyl, u kunt er in ieder geval zeker van zijn dat u hier de 
komende jaren optimaal plezier van heeft.

WONEN

“Gratis advies en
persoonlijke begeleiding”

Camiel Klerx
persoonlijke begeleiding”

vloerbedekking

tapijt

laminaat

vinyl/pvc

MAGNEET Interieurs voor  de meest ruime
    collectie vloerbedekking

MAGNEET/VLOEREN

Grotestraat 331 Waalwijk  |  0416 - 33 30 17  |  www.magneetinterieurs.nl

WONEN SLAPEN RAAMDECORATIE VLOEREN
3332



DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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Maak een pitstop bij  de Zebra Shop!

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

We hebben een heel gezellige eetruimte gecreëerd die 
echt aanvoelt als een huiskamer. Heel anders dan bij 
reguliere shops bij tankstations. Bij goed weer kun 
je ook terecht op ons terras. Maar meenemen kan 
natuurlijk ook. Bestellen en ophalen is ook een 
mogelijkheid. Daar maken veel bedrijven gebruik van.”   

WASSERVICE
Zebra Shop biedt ook nog 
een wasservice die 
bestaat uit een was-
machine voor acht kilo en 
eentje voor achttien kilo 
wasgoed. De droger is 
tevens geschikt voor 
achttien kilo. Ideaal voor 
bijvoorbeeld paarden-
dekens en dekbedden. 
Daarnaast is er ook nog 
een aanhangerverhuur: 
van gewone aanhangers 
tot een paardenkar en 
een autoambulance. 

Alle reden dus om eens een pitstop te maken 
bij Zebra Shop in Kaatsheuvel!

Twan en Ellen Spierings runnen sinds maart 2018 de Zebra Shop bij het BP-tankstation aan 
de Dreefseweg 54 in Kaatsheuvel. Klanten kunnen er terecht voor autoartikelen zoals olie en 
koelvloeistof, maar ook voor sigaretten, snoep, ijs en nog veel meer. Door de aanwezigheid 
van de Zebra Broodjesbar weten ook veel mensen met lekkere trek de shop te vinden.

“Sommige klanten rijden zelfs een 
heel stuk om voor onze broodjes”

Twan is degene die in de keuken de scepter zwaait 
en iedere keer ook zijn handtekening zet onder het 
speciale weekbroodje ‘Zebra’. “Pas hadden we 
bijvoorbeeld nog een broodje beenham, met uitjes, 
taugé en tomatensaus. Daar reden sommige 
klanten zelfs voor om.”

VERSE KOFFIE 
Bij Zebra Shop kun 
je overigens ook 
genieten van een 
heerlijk kopje koffie: 
gemaakt van vers 
gemalen bonen van 
Douwe Egberts en 
tal van andere 
lekkere drankjes. 
Ellen vult aan: 
“Op de kaart 
staat nog veel 
meer lekkers. Van 
broodjes bal tot 
worstenbrood en 
van saucijzenbrood tot minipizza en van een 
broodje kaas of gezond tot een club kip sandwich. 

TIP
Laat je ook eens 

verrassen door het 

‘Zebra-broodje van 

de week’
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Eigenaar: Marco Klijn
Modelleur 6, Kaatsheuvel

0416-274586
www.klijnadvies.nl

“ONDERNEMING 
STARTEN?

WIJ ONTZORGEN
U VOLLEDIG”

Meer informatie over onze zakelijke diensten? 
En wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

ADMINISTRATIE | BELASTING | FINANCIEEL ADVIES

Een onderneming starten?
Bel Klijn Advies

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. 

Wij richten ons vooral op zakelijke 
dienstverlening en advisering voor het 

mkb . Denk dan aan bedrijfs-
administraties, jaarrekeningen, fi scaal 

advies en loonadministraties. 
Daarnaast helpen we particulieren bij 
de inkomstenbelasting en toeslagen.

06-41108514  |  INFO@BAMFOTOGRAFIE.NL  |  WWW.BAMFOTOGRAFIE.NL

Jullie bruiloft in beeld?

Voor al uw 
administratie en 
belastingzaken

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

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

Administratie  •  Accountancy  •  Salarisadministratie  •  Advies  •  Starters

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

•  Starters

Bel ons met 
uw vragen 
voor een 

vrijblijvend 
gesprek
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LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen

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

Een mooie tweedehands jachtboot vind je bij ons!

Bekijk onze occcasions online. In verschillende prijscategorieën. 
Wegens goede verkoop resultaten vragen wij gebruikte boten voor de verkoop.

J A C H T B O U W

Koop nu een boot! 

Kijk naar het aanbod online.  

Ga naar www.zijlmans.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
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Voor fiscale hulp en/of vragen zijn wij beschikbaar!
Margrietstraat 95  |  Waalwijk

0416 – 337793  |  www.twanvandewiel.nl

Uitgerust van de vakantie?
TvdW staat voor u klaar!
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COLUMN/INGRID

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

Ingrid Reuser

ONRUSTIGE BABY

bevalling met behulp van een vacuümpomp, een 

Ingrid Reuser

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

Maak een afspraak

“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

Van Krieken Koffieservice
Nies van der Schansstraat 9, Sprang-Capelle

 info@vankriekenkoffie.nl  |  0416-343431
www.vankriekenkoffie.nl

GOEDE KOFFIE
VERBINDT ONDERNEMERS

Koffiekar huren? 
Van Krieken verzorgt de 
lekkerste koffievariaties 

bij u op locatie!

Van Krieken is een ambitieus familiebedrijf met 
een passie voor koffie, thee, cacao en service. De 
in Sprang-Capelle gevestigde onderneming wil de 
meest klantgerichte koffieleverancier van Brabant zijn.

Van Krieken Koffieservice onderscheidt zich door een 
no-nonsensmentaliteit en een op de behoefte van de 
klant gerichte service. Het bedrijf levert een ‘full-service’ 
koffieconcept met koffieautomaten van topkwaliteit in alle types en 
variëteiten. Een brede selectie van betaalbare, superieure en heerlijke 
koffiemelanges en toebehoren (onder andere melk- en suikersticks, 
thee, cacao, soepen, disposables) maken het assortiment verrassend 
compleet. De bijbehorende technische ondersteuning reflecteert de 
focus op service. 

Bestellingen worden 
thuisbezorgd op ieder 

gewenst adres, ongeacht 
de grootte ervan en dat 

binnen 24 uur 
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23 T/M 29 SEPTEMBER
BREDA

ARUBA WEEK

23 T/M 29 SEPTEMBER

ARUBA WEEK

Kijk voor het volledige programma op hollandcasino.nl
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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. 

IN HET HART 

VAN WAALWIJK
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DOE INSPIRATIE OP
Hoe ziet jouw ideale droom-
bruiloft eruit? En die van je 

partner? Neem de tijd om dit los 
van elkaar te bedenken en op te 

schrijven. Nu alle opties nog 
open zijn, heb je alle vrijheid om 
te bedenken wat jij nu écht wilt 
voor je bruiloft. Dit is de tijd om 

inspiratie op te doen. 

EEN TROUWPLAN MAKEN
Nadat je inspiratie hebt 

verzameld, kun je een trouwplan 
gaan maken. Bedenk in welk

Een                    plannen?
             Zo begin je!

Ga jij trouwen met jouw 
grote liefde? Het plannen 

van een bruiloft is een 
uitdagende klus. Begin 

daarom ruim op tijd met 
de voorbereidingen.

Hoe je begint?
Wij geven tips!

bruiloft

MAAK JULLIE 
SPECIALE DAG 
ONVERGETELIJK 

BRUISENDE/TIPS

Een                    plannen?
             Zo begin je!

DE DAGPLANNING
Nadat je de voorbereiding duidelijk voor ogen hebt, is het tijd voor 
de laatste stap in het plannen van je bruiloft: een uitgebreide dag -
planning maken. Neem hier iedereen in op die een bijdrage levert 
aan de grote dag. Zo weet iedereen precies wat hij of zij moet doen. 

GENIET!
Eigenlijk is er nog één allerlaatste stap: vergeet niet om op de grote 
dag met volle teugen te genieten! Maak er een dag van waar je de 
rest van je leven met plezier aan terugdenkt. Met deze tips moet 
dat zeker lukken. 

bruiloft
seizoen jullie willen trouwen, wat de sfeer gaat zijn, 
op welk moment van de dag jullie de ceremonie 
willen houden en welke onderdelen écht niet mogen 
ontbreken op deze speciale dag. 

HET BRUILOFTSBUDGET
Ook aan het minst leuke onderdeel van trouwen 
moet worden gedacht: het budget. Wat willen en 
kunnen jullie uitgeven? Dit is ook een goed moment 
om prioriteiten te stellen en het budget hierover te 
verdelen. Daarna kun je altijd nog kijken wat er 
aan budget over is om de bruiloft nóg 
onvergetelijker te maken. 

KIES DE JUISTE LEVERANCIERS
Met de juiste mensen wordt je bruiloft een groot 
succes. Met een goede weddingplanner zorg je ervoor 
dat de organisatie van je bruiloft stressvrij verloopt en 
alles tot in de puntjes is verzorgd. Denk ook aan een 
goede trouwfotograaf, videograaf en bloemist. En 
weet je al waar je de jurk en zijn pak gaat kopen?

EEN PLANNING MAKEN
Nu je in grote lijnen weet wat er allemaal moet 
gebeuren, kan het echte plannen beginnen. Wanneer 
moet alles geregeld zijn? Met de juiste planning 
zorg je dat de voorbereidingen goed verlopen.  
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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

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.

Een goede voorbereiding is het halve werk, dus neem 
voldoende rijlessen. Als je het rijden voldoende beheerst 
kun je met een gerust hart een half uurtje met een 
examinator rondrijden. 
Geloof in jezelf. Sta achter je beslissingen en durf te rijden. 
Door initiatief te tonen laat je zien dat je actief aan het 
verkeer deelneemt en worden kleine foutjes makkelijker 
door de examinator vergeven (lees gerust: vergeten).

Hoe bereid ik mezelf voor op mijn rijexamen?

Tip 6
Extra tip: eet een banaan voor het examen. 
In bananen zitten stoffen die bevorderlijk zijn 
voor je motivatie, alertheid en concentratie. 
En baat het niet dan schaadt het ook niet. 

Wil jij meer informatie over rijlessen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.

RIJBEWIJS/TIPS Maar eerst nog ‘even’ slagen...

Hoe bereid ik mezelf voor op mijn rijexamen?
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Reigerbosweg 2, Waalwijk 
0416-337569  | www.plus.nl/supermarkten

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

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

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

Iedere 
dag 
heerlijk  
vers 
brood
van de 
warme 
bakker

Colard Winde
Een fraaie open haard maakt 

van een koude, sfeerloze 
ruimte meteen een gezellige en 

stijlvolle plek om te verblijven. 
Colard Winde, directeur van 
CW Rustiekbouw, maakt er 

een sport van om haarden te 
ontwerpen die perfect in uw 

interieur passen. Of het nu om 
klassiek natuursteen gaat of 

een moderne haard van staal 
als roomdivider. Een vloer 
wordt gelegd passend bij 

uw haard.

gaat voor u door het vuur!

Groenstraat 84a, Udenhout  |  06-51514433  |  info@cwrustiekbouw.nl  |  www.cwrustiekbouw.nl

Alles onder 1 dak
• Eerste bezoek bij u thuis en advies zijn gratis

• Ontwerpen

• Aanleggen kanalen

• Plaatsen haard/kachel

• Gas - Hout - Bio-ethanol (i.p.v. gas)

• Haarden en kachels: klassiek en modern  

 voor binnen en buiten

• Onderhoud en service

• Vloeren leggen

Nieuwsgierig?

Bel voor GRATIS 

eerste bezoek!
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September
Ram 21-03/20-04
Ook al is deze maand heel goed voor de 
liefde, vergeet je familie en vrienden niet. 
Vrije tijd kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor het verbeteren van je fysieke conditie.

Stier 21-04/20-05
De Stier is opmerkzamer en hij zal zijn 
prioriteiten opnieuw evalueren. Geen zorgen op 
het gebied van relaties, er zullen geen grote 
veranderingen zijn in september.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Je zult met je partner harmonie ervaren en 
begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Ook 
kunnen Tweelingen uitkijken naar een 
stabiele periode in hun carrière.

Kreeft 21-06/22-07
In stressvolle situaties word je snel 
gefrustreerd en dit kan ervoor zorgen dat 
je de stress op je vrienden of familie botviert, 
dus pas hiervoor op.

Leeuw 23-07/22-08
September heeft een stressvolle periode voor 
je in petto. Relaties zakken wat weg omdat 
de Leeuw de tijd nodig heeft om alles bij te 
werken wat hij gemist heeft in de zomer.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende de maand september is het 
eenvoudig voor je om al je problemen op te 
lossen. Relaties kunnen je afl eiden van je 
doel, dus houd werk en plezier gescheiden.

Weegschaal 23-09/22-10
Wees voorbereid. September geeft je de moed 
om te zeggen wat je het liefste wil. Het is 
makkelijk voor je om te vragen om meer 
salaris of een langere vakantie.

Schorpioen 23-10/22-11
De aanstaande herfst brengt je in kalmer 
vaarwater, wat de Schorpioen de hele maand 
september zal blijven voelen. De situatie in 
de liefde en je carrière is eindelijk stabiel.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Deze maand kun je positieve energie 
verwachten op het gebied van relaties. Als je 
single bent, moet je je ogen openhouden. 
Er is een kans om je soulmate te ontmoeten.

Steenbok 22-12/20-01
In september zou elke Steenbok zijn tijd en 
energie aan zijn gezondheid moeten wijden. 
Lange werkdagen en veel overwerk kunnen 
een slechte invloed hebben.

Waterman 21-01/19-02
September zal tamelijk serieus zijn in het 
privéleven. De beginnende liefde van de 
Waterman is afgesleten, maar dat betekent 
niet dat je relatie zinloos is.

Vissen 20-02/20-03 
Je moet oppassen met je fysieke kracht, 
verdeel deze goed. Als je jezelf hebt 
overschat bij het wisselen van het seizoen, 
kan dit ten koste gaan van je gezondheid.

Maagd
Het is deze 

maand 
eenvoudig
om al je 

problemen op 
te lossen.

HOROSCOOP

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

Zet je eerste stap naar een 
fit en gezond leven!

Volg bij ons het Fit for Life programma, het nummer één 

fitness- en lifestyle programma van Nederland

Personal Fitness Nederland is een lifestyle- en fitnessstudio waar 

je in alle privacy kunt trainen onder professionele begeleiding. Je 

kunt bij Personal Fitness Nederland terecht voor personal training, 

voedingsadvies en mental coaching. Wij hebben een lifestyle- en 

personal fitnessprogramma ontwikkeld dat ervoor zorgt dat je voor 

altijd fit en gezond bent!

GRATIS
intakegesprek en

gezondheids-
check!

10-20 
kilo

VerliesVerlies
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Glashelder de beste keus

De Ha-Ra raamreiniger bewijst keer op keer dat de ramen doen 
ook leuk kan zijn. Onze product topper aller tijden! 

Snel, gemakkelijk en duurzaam

•  Dankzij de vocht absorberende eigenschappen van de kwaliteits-
vezel “Viva” kun je tot 30 m2 glasoppervlak in één keer schoon-
maken, je hebt dus zeer weinig water verbruik. 

• Tot wel 50% tijdbesparing bij correct gebruik. 

KETEN VAN KRACHT

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

•  Reinig ramen, spiegels of gla-
zen oppervlakken moeiteloos, 
snel en zonder strepen als een 
professional. 

•  Gemaakt van materiaal van 
zeer hoge kwaliteit, dus duur-
zaam.

Glashelder de beste keus
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.

Snel, gemakkelijk en duurzaam
De Ha-Ra raamreiniger bewijst keer op keer dat de ramen doen ook leuk kan 
zijn. Onze producttopper aller tijden! 

• Dankzij de vochtabsorberende eigenschappen van de kwaliteitsvezel ‘Viva’ 
kun je tot 30 m2 glasoppervlak in één keer schoonmaken, je hebt dus zeer 
weinig waterverbruik.

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

Grotestraat 333, Waalwijk  
06-44844289

info@foxlifestyle.nl
www.foxlifestyle.nl

Hiep, hiep Ha-Ra!
Ha-Ra is 13 september jarig en dat vieren we 
met de info inloopmiddag! Kom vrijdag 13 
september tussen 13.00 en 18.00 uur langs!

• Tot wel 50% tijdbesparing bij 
correct gebruik.

• Reinig ramen, spiegels 
of glazen oppervlakken 
moeiteloos, snel en zonder 
strepen als een professional.

• Gemaakt van materiaal van 
zeer hoge kwaliteit, dus 
duurzaam.

BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

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

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

TIP 
Reserveren 

kan via  
www.yutakana.nl

Met meer dan 
100 gerechten 

biedt ons assortiment genoeg variatie, 
wat garant staat 

voor een verrukkelijk 
diner.

Voor de echte 
Sushilovers!

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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Als de vakantie weer voorbij is, ga je voor snel en makkelijk, maar ook voor voedzaam. 
Waarom niet dit broodje kipsaté of een vegetarisch bordje vol powerfood?

Broodje met

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

Bak de stukjes kip in een pan met een 
beetje olie of boter en bestrooi tijdens het 
bakken met wat peper en zout. Schep als 
de kip gaar is deze door de satésaus. 
Snijd de pistoletjes open en beleg met 
plakjes komkommer. 

Schep hier wat van de kipsaté op en 
verdeel wat taugé en gebakken uitjes er-
over. Snijd de rode peper in dunne ringen 
en verdeel deze naar smaak erover.

Houd als maaltijd 2 broodjes per persoon 
aan en als lunch 1 per persoon.

INGREDIËNTEN
300 gr kipfi let in blokjes

boter of olie om te bakken
peper en zout

1 portie satésaus
4 pistoletjes

1 komkommer
125 gr taugé

gebakken uitjes
1 rode peper

4 STUKS - 25 MINUTEN

VERWIJDER 
PRIJSSTICKERS van 

je nieuwe servies door 
een warme föhn 
tenminste dertig 
seconden op de 
sticker te richten.

ETEN OPWARMEN
IN DE MAGNETRON? 

Het is sneller warm 
als je wat ruimte
in het midden
van het bord 

openlaat.

DRINK WATER tussen 
het drinken van rode 
wijn door. Het water 
spoelt de wijn van je 
tanden, waardoor je 
minder kans hebt op 

paarse tanden.

kipsate Couscous

eK
EENVOUDIG EEN 
BOTERHAM OF 
PANNENKOEK 

SNIJDEN?
Gebruik een 
pizzasnijder.v

BRUIST/RECEPTEN

Verwarm de oven voor op 220 graden. 
Schil de aardappel en snijd in blokjes 
van 1 à 2 cm. Snijd ook de paprika in 
blokjes. Meng de aardappel en paprika 
in een kom en voeg een scheutje olie 
toe met paprikapoeder, peper en zout. 
Meng door elkaar en bak 20 minuten in 
de oven tot de aardappel gaar is. Kook 
ondertussen de couscous gaar. Snijd de 
broccoli in roosjes en kook deze in 4 à 
5 minuten beetgaar. Meng de couscous 
met de geroosterde zoete aardappel en 
de paprika. Schep ook de linzen erdoor 
en de broccoliroosjes. Garneer dit 
gerecht met geitenkaas en walnoten.

INGREDIËNTEN
250 gr parelcouscous

500 gr broccoli
500 gr zoete aardappel

1 zak linzen
125 gr geitenkaas

handje walnoten
1 rode paprika

fl inke snuf paprikapoeder
peper en zout

scheutje olie

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

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

met broccoli en
zoete aardappel

CHERRYTOMAATJES 
kan je heel
eenvoudig

doormidden snijden 
door ze tussen 
twee deksels te 

leggen.

HET KROONTJE 
VAN EEN 
AARDBEI 
kan je heel 
eenvoudig 

verwijderen met 
een rietje.

MET EEN PROP 
ALUMINIUMFOLIE 

schrob je de grill 
van je barbecue of 

aangekoekte 
pannen eenvoudig 

schoon.

VUL DE BLENDER 
met zeep en water 
en zet hem aan. 

Door de kracht van 
het ronddraaien is 
je keukenmachine 
zo weer schoon.

Couscous

h Rs
www.wijnlokaalgustavino.nl

Ferro 13’ “LADY” 
Pinot Grigio 
€ 9,95
Deze pinot Grigio is een frisse pittige witte wijn 
met een rijke sprankelende afdronk, zoals een 
echte ‘’LADY’’ betaamt. Aroma’s van kruiden, 
perzik en witte bloemen wisselen elkaar af.
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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!”

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

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?

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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Dé nieuwe Passat
Rijk uitgerust met Comfort Business-pakket en DSG-automaat
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