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Echte mannen kopen bij 

Hoofdstraat 52 Kaatsheuvel  |  0162 6217505  |  www.realmenbrandstore.nl

PURE WHITE - ANTONY MORATO 

MY BRAND - RICH! - MALELIONS

 BLACK BANANAS - CRUYFF - AB
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  Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist
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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, 
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Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
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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

VOORWOORD/OKTOBER

Bruisende lezer,

Voel jij ze ook alweer? Die kriebels om meer en meer van de huiselijke 
gezelligheid te genieten nu het buiten niet meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker op de bank, met misschien zelfs al wel 
een warm dekentje om het nog wat behaaglijker te maken. Het mag 
duidelijk zijn: de herfst heeft zijn intrede gedaan.

Hoe verleidelijk het misschien ook mag klinken om gezellig binnen te 
blijven, het zou zonde zijn als je er niet toch af en toe tussenuit gaat. 
Ook in de herfst is het immers heerlijk in Nederland! En in België 
trouwens ook... Trek er dus toch eens lekker op uit en ga bijvoorbeeld 
een dagje (of misschien zelfs weekendje) naar Gent. Waarom Gent? 
Niet alleen biedt deze stad een perfecte mix tussen geschiedenis, 
cultuur en het moderne stadsleven. Ook is het hier deze tijd van het 
jaar prachtig doordat de vele bomen rood, oranje en geel kleuren wat 
de stad een warm aanzicht geeft. Meer over wat Gent zoal te bieden 
heeft, lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

En zo hebben we deze maand weer heel wat mooie verhalen voor je 
op papier gezet. Onder andere de inspirerende verhalen van 
bruisende ondernemers als Real Men Brandstore en Klijn Advies die 
je maar al te graag een kijkje in hun keuken geven. Kijk je met ons 
mee?

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
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.
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nl@nederlandbruist.nl
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HET 
GRAVENSTEEN

Tijdens jouw stedentrip in Gent 
mag een bezoek aan de mystieke 

burcht ‘HET GRAVENSTEEN’ 
écht niet ontbreken op je to-dolijst. 

Deze burcht heeft een zeer 
bewogen geschiedenis en is 

een belangrijke beziens-
waardigheid in Gent. Het is de enige overgebleven middeleeuwse 
burcht in Vlaanderen met een vrijwel intact verdedigingssysteem.

Een bijzondere plek die je niet mag missen als je in Gent bent.

BELGIË/BRUIST

Nu de herfst is aangebroken, is het de perfecte tijd om een 
bezoekje aan Gent te brengen. Waarom? De bomen kleuren 

rood, oranje en geel, wat de stad een warm aangezicht geeft. 
Het Gravensteen krijgt een magische nevel rond zich. 

Ten slotte gaat het nieuwe cultuurseizoen van start
waardoor er in de stad van alles te beleven is.  

GENT IN DE HERFST

Gent

BOURGONDISCH GENIETEN
In deze bourgondische stad is het genieten
geblazen. Bezoek een van de 
biercafé’s en proef enkele van 
de typisch Gentse bieren. Ook 
kun je Gent écht niet verlaten 
zonder de mierzoete Gentse 
lekkernij CUBERDON, ook wel 
bekend als 'Gentse neuzekes', te 
proeven. En wist je dat Gent de veggiehoofdstad 
van Europa is? Daarbij kent de stad veel jonge rock-‘n-roll chefs 
die furore maken binnen de internationale foodscene. 

Met 37 uitgaven is Bruist 
een succesvolle formule
in diverse regio’s. Naast 
dertig glossy's in Nederland 
en twee in Spanje, brengen 
we ook vijf mooie stads-
magazines uit in België. 
JA, OOK BELGIË BRUIST!

SCHIP AHOI!
Gent is een waterrijk stadje. Een boottocht door 
de Gentse binnenwateren is daarom een echte 
must tijdens jouw trip naar Gent. Vanaf het 
water bekijk je de stad vanuit een charmant 
perspectief. Je hebt keuze uit verschillende 
boottochten over de GENTSE BINNEN-
WATEREN. Maak kennis met het verleden van 
de stad en ontdek verborgen plekjes. 

SHOPPEN
Gent is de stad bij uitstek om 
heerlijk te shoppen. De stad 
heeft het grootste winkel-
wandelgebied van België en 
een veelzijdig markt- en 
winkelaanbod. Alles ligt op een 
steenworp afstand van elkaar. 
Grote bekende winkelketens 
worden afgewisseld door 
authentieke boetiekjes. In 
SoGo, de grootste winkelbuurt, 
vind je stijlvolle boetieks, 
eigenzinnige restaurants en 
speciaalzaken die al jaren 
bestaan.

Deze herfst is Gent dé stad waar je moet zijn. De stad biedt een 
perfecte mix tussen geschiedenis, cultuur en het moderne stadsleven. 

Het is echt een stad voor levensgenieters, met vele bourgondische 
specialiteiten. Kortom: Gent biedt voor ieder wat wils!

BELEEF GENT TEN VOLLE MET DE CITY CARD GENT
Uniek in Europa. Beleef, proef en voel levendig Gent verrassend 

voordelig. De all in CityCard Gent geeft je toegang tot alle 
topattracties in Gent, inclusief het openbaar vervoer, tegen een 

rebelse minimumprijs. Met deze kaart in je hand houd je je 
portemonnee tijdens je hele citytrip dus gewoon op zak.

Meer informatie vind je op www.visit.gent.be.

Als cultuurliefhebber kijk je in Gent je ogen uit. Breng 
een bezoekje aan het mystieke Gravensteen, de statige 

Sint-Baafskathedraal en het Belfort van Gent, de vurige mascotte 
van de stad. In STAM, het Stadsmuseum van Gent, 

maak je kennis met de geschiedenis van de stad en in het 
S.M.A.K. MUSEUM ontdek je de hedendaagse kunst uit de stad.

CULTUUR

Culturele cocktail van historie en moderniteit
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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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WAT VOOR FIETSER BEN JIJ?
Alle fi etsen van het oer-Hollandse Union zijn stadsfi etsen, maar 
dat betekent niet dat ze er allemaal precies hetzelfde uitzien. 

Je kunt kiezen wat voor fi etser jij bent en welke fi ets 
het beste bij jou past op www.union.nl

jouvoor
Speciaal

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. #TOVERFLUIT

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
2 x 2 vrijkaarten 
voor de magische 
familievoorstelling 
De Toverfl uit.
Deze voorstelling met dans 

en rap voor jong en oud

is te zien vanaf 19 oktober 

in onder andere Den Bosch, 

Haarlem, Hasselt (B), 

Rotterdam en Tilburg.

www.toneelmakerij.nl.
 van Nederland Bruist en van de glossy 

in onder andere Den Bosch, 

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

KOM TERUG IN JE ROUTINE met de voedzame 
tussendoortjes van Lima. Om jou daarbij te helpen introduceert 

Lima twee nieuwe producten voor in je lunchbox. Vol vezels, 
zonder toegevoegde suikers en honderd procent vegan. 

Meer info o.a. over verkooppunten vind je op 
www.limafood.com.

SHOPPING/NEWS

jou geselecteerd

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. #B-SELFIE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #MAURICE naar

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op één van
de 3 dvd's van de 
klassieker Maurice. 
Hugh Grant en James Wilby
vertolken de hoofdrol in dit 
meesterwerk uit 1987 over
een verboden herenliefde. Een
tijdloze fi lm en een pareltje 
om te (her)ontdekken. Te koop 
via Lumiereseries.com

GELUKKIG LEVEN
Geïnteresseerd in fi losofi e? 
Dan is het nieuwe boek
‘De Lessen van Ubuntu’, 
geschreven door de klein-
dochter van Desmond Tutu, 
iets voor jou. In het boek geeft 
ze de wijsheden van haar 
grootvader over een gelukkig 
leven door. Het woord ‘Ubuntu’ 
komt uit het Xhosa, een taal uit de Afrikaanse Oost-Kaap, 
en betekent dat iedereen met elkaar is verbonden. 
‘De lessen van Ubuntu’ is een tijdloze en inspirerende 
cadeau-uitgave. Het boek verschijnt dit najaar wereldwijd 
in meer dan tien landen. www.harpercollins.nl

€79,50
 p.p.*

Maak kans op een 
goodiebag met producten
van BSelfi e t.w.v. € 100,-
De eerste revolutionaire 
beauty self-fi ller die als 
een pleister kan worden
aangebracht. Volg B-SELFIE
Skincare Filler-Systeem op

 b_selfi e_belgium
 BSelfi eBelgium

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

BRUISENDE SMAKEN 
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COLUMN/SISSY COACHT

WORKSHOP ‘IK BEN 9’ 
voor ouders en verzorgers
“Je zit echt in de puberteit!” riep mijn zusje een keer. “Maar ik 
ben nog maar negen!”

Meidenvenijn, jongens die stoer doen, groepsdruk, erbij willen horen, 
heftige emoties en verdriet, oude angsten die weer terugkomen, pesten en 
onzekerheid; allemaal thema’s die een grote rol gaan spelen rond het negende 
levensjaar.

• Is jouw kind rond de negen jaar en merk je dat zijn gedrag en behoeftes 
veranderen?

• Vind je het lastig om jouw kind hierbij op een fijne manier te ondersteunen?
• Dacht je eerst ook dat jouw kind al vroeg aan de puberteit begon?
• Zou je deze fase graag beter willen snappen, zodat je meer begrip hebt voor 

de keuzes die jouw kind maakt?

Kom dan naar de workshop “Ik ben 9”!

Woensdag 9 oktober 2019
9:30-12:00 uur @ gezondheidscentrum 
Drunen

Kijk voor meer informatie of aanmelden op 
www.sissyherman.nl/workshop-ik-ben-9/ 
Of stuur een mail naar 
administratie@sissyherman.nl 

Tinie de Munnikstraat 27-39, Drunen  |  06-36329221  |  www.sissyherman.nl

WOENSDAG 
9 OKTOBER 

9.30-12.00 uur

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!

De training tot ‘ik ben 9’ specialist 
heb ik gevolgd bij Bauke Borsboom 
uit Woerden, auteur van het boek ‘ik 
ben 9’ en de creator van de ‘ik ben 9’ 
specialisatie voor professionals.
www.ikben9.nl

Advies nodig over 
uw kunstgebit?

• U heeft een loszittend kunstgebit
 en/of wilt een nieuw kunstgebit 

• U wilt meer weten over de
 implantaatgedragen prothese (klikgebit)

• Reparaties klaar terwijl u wacht
 (na telefonische afspraak)
• Behandelingen op afspraak

Hertog Janstraat Waalwijk
0416-320452
info@tppzembowicz.nl
www.tppzembowicz.nl

“BEL VOOR GRATIS EN 
DESKUNDIG ADVIES”

kunstgebit?kunstgebit?

implantaatgedragen prothese (klikgebit)
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DITJES/DATJES

 Het is weer oktober... tijd voor Oktoberfest! Haal je
  Lederhose uit de kast, pak je Dirndl van zolder en leer 
   de Duitse Schlagers uit je hoofd.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
  In de herfst kan je heerlijk uitwaaien aan de kust.
 Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee, prachtige
  wolkenpartijen en eindeloze stranden.
 Hoewel voetbal de meest beoefende sport is in België, is
wielrennen toch wel de nummer één sport in het land. 
  Toeval of niet: in de herfst veranderen meer mensen
 hun relatiestatus op Facebook van ‘single’ naar 
   ‘in een relatie’ of zelfs ‘verloofd’.
 Astronomisch gezien begint de herfst als dag en nacht 
even lang zijn. In Nederland en België is dit op hetzelfde moment.
  Gent is prachtig in het najaar. Bomen kleuren
 geel, oranje en rood en door de ramen van cafeetjes
   zie je dat het gezellig druk is.

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

Reguliere tandartsbehandelingen

Orthodontie 

Implantologie

Cosmetische en reconstructieve 
tandheelkundige behandelingen 

Mondhygiëne

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

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

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

Jouw wensen staan 
bij ons centraal 

Ben je benieuwd hoe wij 
je kunnen helpen? 

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

COLUMN/DE TANDARTS
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BRUISENDE/ZAKEN

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

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

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

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

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

“BIJ ONS STAAN DE
WENSEN VAN DE KLANT 
CENTRAAL”

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

Zakelijk advies  nodig?
Bel Klijn Advies
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MICHAEL PILARCZYK

Je kijkt om je heen, maar jouw beleving van je leven speelt 
zich af in je binnenwereld, in de wereld van je gedachten. 
En de betekenis die je geeft aan een gedachte, een 
gebeurtenis of een situatie is cruciaal voor je overtuigingen 
en dus voor je denkwijze. Die denkwijze bepaalt je visie op 
de werkelijkheid, hoe je reageert en vervolgens handelt. 
Het is een fi lter waardoor je informatie opneemt, kleurt en 
ordent. Het vormt je referentiekader en daarmee jouw 
beeld van de werkelijkheid waarin je gelooft. Met andere 
woorden: de betekenis die je ergens aan geeft, bepaalt je 
persoonlijkheid, je gedrag, hoe je je voelt, hoe je reageert 
en de resultaten die je behaalt. 

Oftewel, alles begint met een gedachte. Het is je mindset. 
Heb je daar wel eens over nagedacht? Hoe zijn jouw 
denkpatronen en je overtuigingen tot stand gekomen? 
En waarop zijn deze gebaseerd?

Iets om over na te denken.

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

Zoals je foto’s op Instagram bewerkt met 
een fi lter om ze mooier te maken, zo kijk 
je in je dagelijks leven ook naar de buiten-
wereld door jouw eigen fi lter. En dat fi lter 
kleurt het beeld zoals jij het wilt zien.

Michael  Pilarczyk

Alles begint 
met eengedachte

Achterlatertjes zijn kleine (handgemaakte) cadeautjes die ‘in het wild’ worden 
achtergelaten (bijv. op een bankje, in de bibliotheek) met als doel de vinder een 
glimlach te bezorgen.

Niet alleen de vinder wordt er blij van, de achterlater ook! Allereerst tijdens het maken 
van de achterlatertjes, daarna bij het ongezien achterlaten. En als laatste als er een 
reactie van de vinder komt op de Facebook-pagina.

Nicole Mangels is begonnen met het verspreiden van 
achterlatertjes om de wereld een beetje mooier te maken. Het 
verspreidt zich als een olievlek! De Facebook-pagina heeft al bijna 
2500 volgers en er zijn in heel Nederland (en zelfs daarbuiten!) 
mensen die achterlatertjes achterlaten. 
Zo maken we heel wat mensen blij! 

En ook andersom werkt het door, want 
één van de achterlatertjes, die in een 
kapelletje in Waalwijk werd achtergelaten, 
is gevonden door Lea van Nederland Bruist  
die het verhaal van achterlatertjes met jullie 
wil delen. 

Zo maken we de wereld met zijn allen een beetje mooier!

Achterlatertjes
veroveren de wereld!

Doe je ook mee?
www.achterlatertjes.nl  |  www.facebook.com/achterlatertjes
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN RONALD GIPHART
In deze meeslepende roman over ambitie, 
vriendschap en liefde lees je het verhaal 
van zes vrienden. Hun vriendschap 
begon bij ontelbare avonden in hun 
stamcafé. Begin jaren negentig begonnen 
ze een brouwerij en werden ze naast 
vrienden ook zakenpartners. Vijfentwintig 
jaar later zijn ze op weg naar een boshut 
in Duitsland om nog één weekend samen 
te zijn voordat ze het contract voor de 
verkoop van de brouwerij tekenen. 
Tijdens dit weekend refl ecteren ze op de 
vriendschap en op het leven. 
ALLE TIJD van RONALD GIPHART 
is vanaf 26 september te koop voor 
€ 24,99.

In F*CK DE LIEFDE komen drie liefdes-
verhalen samen. Lisa zit midden in een 
scheiding met Jack en reist met 
vriendinnen af naar Curaçao waar ze valt 
voor wereldreiziger Jim. Jack krijgt weer 
iets met Cindy. De zus van Cindy lijkt net 
carriere te gaan maken, terwijl haar man 
Said zijn baan verliest en dit verborgen 
houdt. Een fi lm van regisseur Appie 
Boudellah met o.a. Bo Maerten, Edwin 
Jonker, Thijs Römer, Victoria Koblenko, 
Yolanthe Cabau en Maurists Delchot.
F*ck de liefde draait vanaf 3 oktober in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
F*CK DE LIEFDE

Het is weer oktober en dat 
betekent... tijd voor OKTOBERFEST! 
Het grootste bier- en volksfeest ter 
wereld vond zijn oorsprong in 
München. Ondertussen is het feest 
ook in Nederland vaste prik 
geworden. Door het hele land 
worden talloze leuke feestjes 
gehouden omtrent het Oktoberfest. 
Hoewel het offi ciële feest duurt tot 
6 oktober, gaan de feestjes in 
Nederland vaak nog de hele maand 
door. Proost!
Kijk voor meer informatie over alle 
Oktoberfesten in Nederland op 
www.oktoberfesten.nl

 AGJE UIT
OKTOBERFEST
D

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 de 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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Een interieur dat bij u past
DE KEUZE IS REUZE
Pelle interieurbouw is een veelzijdig bedrijf dat maatwerk realiseert voor 
particulieren en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan keukens, 
inbouwkasten en meubels, maar ook aan een balie of bureau voor op het 
werk. Alle producten worden handgemaakt van hoogwaardige 
materialen. Er is geen sprake van massaproductie, waardoor het altijd 
gaat om een uniek product van goede kwaliteit.

WENSEN KOMEN UIT
Als u kiest voor Pelle Interieurbouw krijgt u altijd te maken met Dimar. 
Zodoende wordt u altijd snel en vakkundig geholpen. Na een aanvraag 
komt hij persoonlijk bij u langs. Samen kijken jullie naar de wensen en 
mogelijkheden. Ook worden de functionaliteit, kwaliteit en stijl 
uitgebreid besproken. Hierdoor heb je zelf volledige inspraak op het 
unieke eindproduct. Vervolgens worden de producten netjes ingemeten 
en ontworpen. Bij Pelle interieurbouw worden geen standaardmaten 
gebruikt waardoor het product altijd specifiek op de ruimte gebouwd 
kan worden. Uiteindelijk bent u altijd verzekerd van een product naar 
wens.

DE OPLOSSING IS DAAR
Bent u op zoek naar een exclusief interieur bij u thuis of op het werk? 
Stop dan nu met zoeken! Pelle Interieurbouw is op alle fronten de ideale 
leverancier. Dimar heeft de juiste kennis in huis om uw wensen uit te 
laten komen. Wacht daarom niet langer en neem vandaag nog contact 
met hem op!

BRUISENDE/ZAKEN

UW WENS IS ONZE 
UITDAGING

Eigenaar: Dimar Pelle  |  Albert Schweitzerlaan 13 Andel  |  06 44 14 38 47  
info@pelleinterieurbouw.nl  |  www.pelleinterieurbouw.nl

Jong, creatief en gedreven. We 
hebben het over Dimar Pelle. In 

2017, tijdens zijn afstuderen, begon 
hij zijn eigen onderneming Pelle 

Interieurbouw. Dit deed hij na een 
goede voorbereiding. Zo volgde hij 

de opleiding tot ontwerpend 
meubelmaker bij het Koning Willem 
1 College in Den Bosch. Tijdens zijn 

studie werd duidelijk dat hij graag 
zelfstandig werkt. Zodoende kan hij 

zijn talent, in het gehele proces, 
volledig benutten om een uniek 

eindproduct te leveren. 

Neem contact 
op voor de 

mogelijkheden
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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 en 
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. 
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Make-up
1. Highlighter Face Highlighting Powder van Guerlain, € 45,-  www.guerlain.nl

2. Caviar Intense Ink Waterproof Liquid Eyeliner van Laura Mercier, € 25,-  www.skins.nl
3. Perfumed Highlighting Powder Glow Effect Body & Hair van Collistar, € 34,50  www.collistar.nl 

4. Oogschaduw palette Karl Lagerfeld X L’Oréal Paris, € 24,99  www.loreal-paris.nl 
 5. Big Lashes Oh Oui! Van Bourjois, € 14,99  www.bourjois.nl 

6. Nail Polish van essie, € 9,99  www.essie.nl

5

4

2
1

3

6

BEAUTY/NEWS

7. Eye Couture Palette Collector van Yves Saint Laurent, € 70,-  www.ysl.nl 
8. Love Me Lipstick van MAC, € 19,50  www.maccosmetics.nl

9. Crystal power blush & highlighter palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
10. Creme Puff Blush Cheeky Coral van Max Factor, € 13,99  www.maxfactor.nl

11. Lip Perfector van Clarins, € 19,-  www.clarins.nl
12. Stay Naked Liquid Foundation van Urban Decay, € 39,-  www.iciparisxl.nl

must-havesMake-up Een nieuw seizoen betekent 
nieuwe kleuren voor je kleding, 

maar natuurlijk ook voor je 
make-up. Wij vonden voor jou de 

absolute wanna & must-haves.

10

11

12

9

8

7
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Spastische darm, prikkelbaar darmsyndroom, obstipatie of juist 
diarree. Het komt vaker voor dan je denkt. Als je het idee hebt dat 
je niet alles kunt eten omdat er buikpijn op volgt, is dat vervelend. 

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

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

Ingrid Reuser

BUIKPIJN

COLUMN/INGRID“Ik ben Ingrid Reuser, osteopaat in 
Waalwijk. 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

 

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

Het komende seizoen geven we weer verschillende workshops. 
Zin om ook een avondje te komen? Geef u snel op, want vol=vol. 

Wilt u op een ander tijdstip komen 
en u heeft een groep van minimaal 4 personen? 

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. 

Voor meer informatie en data, mail ons: info@ruwspul

WORKSHOPS BIJ RUWSPUL

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

Ga naar
FB voor de laatste 

nieuwe informatie 

en artikelen!
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Magneet 
Interieurs neemt 
jou alles uit 
handen als het 
gaat om interieur!

Bent u toe aan een 
ander interieur? 
Magneet Interieurs is 
uw specialist op het 
gebied van wonen, 
slapen, vloeren en 
raamdecoratie.

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 
begeleiding”
Camiel Klerx

Wij hebben de mooiste meubelen
Magneet Interieurs heeft de mooiste banken, 
tafels, kasten, stoelen, hoekbanken en 
relaxfauteuils in regio Waalwijk, Drunen en 
Kaatsheuvel.

Of je nou toe bent aan vernieuwing van je 
interieur of dat je gaat verhuizen naar een 
groter huis waardoor je je interieur moet 
aanvullen, bij Magneet Interieurs in Waalwijk 
ben je op het goede adres. We horen graag 
wat je woonwensen zijn en we geven je graag 
advies en tips op het gebied van 
woninginrichting, ons 
specialisme. 

Kom dan eens langs in onze 
showroom.

 in regio Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel

raamdecoratie.raamdecoratie.

MEUBELENMEUBELEN

SLAPENSLAPEN

VLOERENVLOEREN

RAAMDECORATIESRAAMDECORATIES

Grotestraat 331 WaalwijkGrotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 170416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nlwww.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 

wat je woonwensen zijn en we geven je graag 
advies en tips op het gebied van 
woninginrichting, ons 

Kom dan eens langs in onze 
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DOOR DE MENS AANGELEGD
Wanneer je het Nassermeer bezoekt, zal je waarschijnlijk niet 
geloven dat het door mensen is aangelegd. Het groene en 
blauwe water heeft een oppervlakte van maar liefst 5250 
vierkante meter. Rondom het meer vind je lange, uitgestrekte 
woestijnlandschappen. In deze prachtige omgeving kom je 
helemaal tot rust.  

DE GESCHIEDENIS VAN HET NASSERMEER
Het Nassermeer is ontstaan bij de bouw van de Aswan Dam 
over de Nijl. Deze dam was nodig om de jaarlijkse 
overstromingen van de Nijl te controleren. In dit gebied lagen 
achttien oude tempels. Unesco heeft deze monumenten 
verschoven zodat ze niet verloren zouden gaan. De bekendste 
van deze monumenten is de Abu Simbel. Vandaag de dag is 
dit monument te bewonderen aan de westelijke oever van het 
Nassermeer.

DIEREN IN DE OMGEVING
Jaarlijks vinden enorme groepen trekvogels hun rustplaats aan 
het Nassermeer. Ook leven er krokodillen en veel verschillende 
vissoorten. Naast toeristenboten, wordt het water enkel bevolkt 
door kleine vissersbootjes. Van over de hele wereld komen 
mensen naar het meer om bijzondere vissen te vangen.

Verken een nog relatief onbekend stukje Egypte tijdens een cruise
over het Nassermeer. Deze cruise leidt je langs eeuwenoude tempels en 
plaatsen waar amper toeristen komen. Hier beleef je het echte Egypte en 
maak je kennis met de rijke cultuur. 

Cruise over het Nassermeer

PROEF DE 
EGYPTISCHE 
CULTUUR

KIJK JE OGEN UIT
Een cruise over het Nassermeer is 
een onvergetelijke beleving. Laat
je verrassen door eeuwenoude 
tempels, eindeloze landschappen 
en zelfs een onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Abu 
Simbel. Tijdens de cruise maak je 
een reis terug in de tijd en leer je 
ontzettend veel over de bijzondere 
geschiedenis van Egypte. 

BRUIST/REIZEN

Nassermeer
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écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange

écht 
vruchtensap

Met50%

Koop jouw Flavors extra voordelig op sodastreamstore.nl

Met SodaStream verander je kraanwater 
in een handomdraai in heerlijk verfrissend 
bruiswater. De intensiteit van de bubbels 
bepaal je helemaal zelf: van licht bruisend 
tot intense bubbels. Voeg eventueel een 
lekkere smaak naar keuze toe, zoals deze 
fruity Flavors! Zo heb je jouw zelfgemaakt en 
favoriete drankje altijd in huis. Wist je dat een 
herbruikbare SodaStream-fles duizenden 
plastic wegwerpflessen bespaart? Dat is dus 
lekker genieten en tegelijkertijd bijdragen 
aan een schoner mileu. Hey goed bezig!

Heb jij al een 
favoriete Flavor?
Proef de natuurlijke smaken van Red Berry Mix, 
Blackcurrant, Fruit Mix en Orange
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06-41108514  |  INFO@BAMFOTOGRAFIE.NL  |  WWW.BAMFOTOGRAFIE.NL

Jullie bruiloft in beeld?

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

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

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

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

Klanten kunnen er terecht voor autoartikelen zoals olie en 
koelvloeistof, maar ook voor sigaretten, snoep, ijs en nog 
veel meer. Door de aanwezigheid van de Zebra Broodjesbar 
weten ook veel mensen met lekkere trek de shop te vinden.

VERSE BAGUETTES 
Bij Zebra Shop kun je overigens ook genieten van heerlijke verse 
baguettes, belegd met zowel warme (Broodje Zebra Shop) als koude 
ingrediënten als pikant gehakt, pulled chicken en shoarma. Op de kaart 
staat nog veel meer lekkers. Van filet totaal en gezond 
tot diverse ambachtelijke salades. Ons aanbod 
varieert wekelijks.

Nieuw in ons assortiment: verse 
clubsandwiches en ambachtelijke 
koude slaatjes.

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

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

Maak een pitstop bij de 

Zebra Shop!

Gezien de
 drukte vragen we 
je telefonisch te 

bestellen
0416-275541

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

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

Wij maken overal een feestje van!

Binnenkort een 
feestje? Kijk op

www.dansdiscorian.nl 
en neem vrijblijvend 

contact met  
ons op

?
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LOOKING/GOOD

Wil jij ook graag wat langer haar? Maar lijkt het maar niet te groeien? Met deze tips zorg 
jij ervoor dat je haar sneller groeit. Zo heb jij in no-time ook mooie lange lokken.  

GEBRUIK HITTEBESCHERMING
Het stijlen, föhnen en krullen van je haar kan ernstige 
schade aanbrengen. Het meest gezonde voor je haar is 
om het natuurlijk te laten drogen. Wil je toch een keer je 
haar stijlen of krullen? Gebruik dan van tevoren een 
hittebeschermende crème.  
WAS JE HAREN NIET TE HEET
Een heerlijk warme douche is dé manier om helemaal te 
ontspannen. Voor je haar geldt dat echter niet. Het hete 
water maakt je haar droger, zwakker en meer breekbaar. 
Zet de douche daarom niet te warm. 
KNIP JE HAAR
Deze tip lijkt misschien een beetje tegenstrijdig als je je 
haar wilt laten groeien. Toch werkt het! Als je je haar maar 
laat groeien, raken de puntjes beschadigd en kan het 
haar langzaam afbrokkelen. Houd regelmatig je puntjes 
bij en je haar wordt langer en gezonder. 
DEPPEN IN PLAATS VAN WIKKELEN
Je haar is vooral kwetsbaar als het nat is. Wanneer je het 
na het wassen in een handdoek wikkelt, kan het snel 
afbreken. Dep je haar in plaats daarvan zachtjes droog 
met een handdoek. 
WEES LIEF VOOR JE HOOFDHUID
Als er verzorgingsproducten en dode huidcellen op de 
hoofdhuid achterblijven, is het lastiger voor nieuwe haren 
om terug te groeien. Masseer daarom je hoofdhuid goed 
bij het aanbrengen van shampoo.

Vijf tips
      voor langer haar

Waar een goede wenkbrauw een gezicht 
maakt, kan een slechte wenkbrauw een 
gezicht breken. Een gesprek voorafgaand 
aan een behandeling is essentieel om te 
kijken naar de mimiek en de vorm van uw 
gezicht, maar ook om kennis te maken 
met u als persoon en wat uw wensen zijn.  

Met onze kennis en uw persoonlijkheid kunnen we samen de juiste keuze 
maken voor een resultaat dat echt bij u past. Op deze manier geven 
wenkbrauwen expressie en uitstraling aan uw gelaat.

Permanent make-up kan worden toegepast 
om wenkbrauwen, lippen of oogleden te 
accentueren en/of te corrigeren.

Dunne en onregelmatige wenkbrauwen 
kunnen worden gecorrigeerd. Ook kan er 
meer symmetrie verkregen worden.

Bij Beauty2Nature houden we van natuurlijke

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

Het adres voor o.a.:
• Fruitzuurpeelingen
• Microdermabrasie  

behandelingen
• Dermapen needling
• Permanente make-up
• Huidoneffenheden verwijderen
• Acnebehandelingen*
• Laserbehandelingen
• K-Slim gewichtsbeheersing
• Permanente ontharing* 
• Littekenbehandeling*
• Schimmelnagelbehandeling

* vergoeding mogelijk

Permanente Make-up

Heeft u vragen?
Boek dan een gratis 

intake en ontdek deze 
mooie en natuurlijk 
uitziende techniek.

voor

na

Eventuele littekens in de 
wenkbrauwen kunnen eveneens 
met permanente make-up 
worden gecamoufleerd. 

U ontvangt nu tijdelijk 
10% korting 
op Permanent Make-
up Wenkbrauwen 
Hairstroke.
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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.

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 tot de uitvoer. 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 
bijvoorbeeld 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 in de 
molen, hal en het buitenterrein die 
zich bevinden op het terrein. 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.

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!

NEEM SNEL 
CONTACT OP, 
WANT HET IS 

WEER TIJD VOOR 
EEN FEESTJE!

Niks te gek, alles kan!

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

SERVICE VOOR, 
TIJDENS ÉN NA HET 

FEEST OF EVENEMENT
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inzicht balans
rust energie

jij
Wil jij weer lekker in 
jouw vel zitten en ben 
jij weer op zoek naar:

ellenverhoofstad@gmail.com  |  06-41600933 

LinkedIn: Ellen Verhoofstad

Facebook: Levenscoach JIJ

Instagram: Ellen Verhoofstad

CAT therapeut nr: CL2189-25-06-19

Dan help ik jou weer te 
worden wie JIJ bent!
Samen werken we aan inzicht in je patronen door 
te ontdekken wat je kwaliteiten, belemmeringen 
en uitdagingen zijn om met nieuwe energie je 
leven weer in eigen hand te nemen. Dit kan door 
individuele coaching of een laagdrempelige 
workshop die jou de eerste inzichten geeft.

Ik ben Ellen Verhoofstad, gediplomeerd en geregistreerd Levenscoach.
Meer info over mij als coach kun je vinden via onderstaande gegevens.

WEGGEEF ACTIE
De eerste 5 aanmeldingen per e-mail krijgen een gratis 

intakegesprek t.w.v. € 75,-.

- Inzicht
- Rust

- Zelfvertrouwen
- Energie

- Balans

inzichtinzicht balans
rust energieenergie

jij
Wil jij weer lekker in 
jouw vel zitten en ben 
jij weer op zoek naar:

ellenverhoofstad@gmail.com  |  06-41600933 

LinkedIn: Ellen Verhoofstad

Facebook: Levenscoach JIJ

Instagram: Ellen Verhoofstad

CAT therapeut nr: CL2189-25-06-19

Dan help ik jou weer te 
worden wie JIJ bent!
Samen werken we aan inzicht in je patronen door 
te ontdekken wat je kwaliteiten, belemmeringen 
en uitdagingen zijn om met nieuwe energie je 
leven weer in eigen hand te nemen. Dit kan door 
individuele coaching of een laagdrempelige 
workshop die jou de eerste inzichten geeft.

Ik ben Ellen Verhoofstad, gediplomeerd en geregistreerd Levenscoach.
Meer info over mij als coach kun je vinden via onderstaande gegevens.

WEGGEEF ACTIE
De eerste 5 aanmeldingen per e-mail krijgen een gratis 

intakegesprek t.w.v. € 75,-.

- Inzicht
- Rust

- Zelfvertrouwen
- Energie

- Balans
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1 T/M 31 OKTOBER
BREDA

1 T/M 31 OKTOBER
BREDA

PRIJZENREGEN
RUIM € 200.000,- AAN PRIJZEN!

HC_BRE_PRIJZENREGEN_ADV-BRUIST_IS_162x162_NL_v3.indd   1 06-09-19   15:19

ZAPATOS
Grotestraat 315, Waalwijk  |  06 57 73 63 18  |    Zapatos De Schoenenfabriek

Zapatos heeft een ruim aanbod aan hoge kwaliteit schoenmerken zoals Gucci, 

Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Valentino en nog vele andere.

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

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

Alex de Beer

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

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

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

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaarleverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.

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 gewenste tijdstip komen 
afleveren. Dus ook voor al het materiaal voor jouw toilet, 
badkamer of douche; bij Jac Klijn slaag je 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.
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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...

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

geeft richting aan
Vraag 
een 

GRATIS 
proefles 

aan
Auto             Aanhangwagen             Bromfiets             Motor             Vaarbewijs

Wil jij je autorijbewijs, motorrijbewijs of bromfietsrijbewijs halen in 
Waalwijk en omgeving? Wij geven persoonlijke begeleiding en advies.

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

Wil je al weten wat je te wachten staat bij het 
praktijkexamen? Vraag dan een tussentijdse toets 
aan. Dit is een proefexamen dat ook plaatsvindt 
bij het CBR. Deze toets duurt net zoals het echte 
examen 55 minuten. Het is een echte aanrader, 
want onderzoekcijfers wijzen uit dat kandidaten 
die een tussentijdse toets hebben afgelegd, meer 
kans hebben op het behalen van hun rijexamen. 

Kan ik een tussentijdse toets doen?

Tip 7
Het slagingspercentage is voor die groep 
58 procent. Bij kandidaten die het zonder 
tussentijdse toets proberen ligt dat cijfer 
14 procent lager. 

Wil jij informatie over het rijexamen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.
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Reigerbosweg 2, Waalwijk 
0416-337569  | www.plus.nl/supermarkten

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

Iedere
dag  
staan wij 
weer 
graag 
voor onze 
klanten 
klaar

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN
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Oktober
Ram 21-03/20-04
Als je merkt dat je gestresst bent, dan is de 
beste manier om te ontspannen een 
romantische nacht met je partner of het 
drinken van een goed glas wijn met vrienden.

Stier 21-04/20-05
Dankzij een nieuwe energiegolf zal niets je in 
de weg staan om optimaal van oktober te 
genieten. Vergeet oude vrienden niet. Zoek een 
moment om hen te ontmoeten.
 
Tweelingen 21-05/20-06
Stabiliteit op het werk biedt voldoende vrije 
tijd voor Tweelingen. Je kunt je tijd besteden 
aan het evalueren van gebeurtenissen uit het 
verleden en je gedachten op een rijtje zetten.

Kreeft 21-06/22-07
Als je voelt dat relaties ver van je af staan, 
geeft oktober je de tijd om dit recht te zetten. 
De Kreeft stopt zijn energie in het 
harmoniseren en kalmeren van relaties. 

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw kan een kille oktober verwachten. 
Als collega's vervelend zijn, betaal ze dan 
met gelijke munt terug. Wees niet onderdanig 
en laat ze je niet slecht behandelen.

Maagd 23-08/22-09
Je zult genieten van de harmonie in zowel je 
relatie als je familie en je zult een hoop 
plezier beleven als jullie samen zijn. Plan 
een feestje. 

Weegschaal 23-09/22-10
Het opbouwen van een carrière put jou niet al 
teveel uit. Je bent passief en niet-competitief.
Haast je niet. Luister naar je lichaam en geef 
het wat het wil.

Schorpioen 23-10/22-11
Oktober is een erg kalme en positieve maand 
voor jou. Je wordt beloond in je werk, wat jou 
de ruimte geeft om aandacht te schenken 
aan dierbare vrienden en zeker ook je partner.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Je herfstdepressie is weg en je kan een 
maand vol romantiek en emoties verwachten. 
De Boogschutter laat zijn vriendelijke kant 
zien aan zijn partner, familie en vrienden. 

Steenbok 22-12/20-01
Je zult eindelijk tijd hebben voor jezelf, of je 
deze tijd nu besteedt aan je lichamelijke of 
geestelijke gezondheid. Het is nuttig om 
gebeurtenissen uit het verleden te evalueren.

Waterman 21-01/19-02
Het is goed om vrije tijd alleen door te 
brengen en je persoonlijkheid te ontwikkelen. 
Alleen op deze manier kunnen Watermannen 
eindelijk verdergaan en groeien.

Vissen 20-02/20-03 
Je voelt je eindelijk kalm in je werk en thuis, 
dus heb je de tijd om voor jezelf te zorgen. 
Hoe gebruik je deze tijd? Je kan terugkijken 
op het verleden en je lessen eruit trekken.

Weegschaal
Haast je niet. 
Luister naar
je lichaam 

en geef 
het wat het 

wil.

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 kilo10-20 kiloVerliesVerlies

5554



Doe je keuken met plezier
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.

Nieuw met vertrouwde Ha-Ra kwaliteit
We helpen je in de keuken met prachtige nieuwe producten en een klassieker 
in een nieuw jasje. Zoals altijd duurzaam, gemakkelijk en van hoge kwaliteit.

Grotestraat 333, Waalwijk  
06-44844289

info@foxlifestyle.nl
www.foxlifestyle.nl
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Doe je keuken met plezier
We helpen je in de keuken met prachtige nieuwe producten 
en een klassieker in een nieuw jasje. Zoals altijd duurzaam, 
gemakkelijk en van hoge kwaliteit. 

Nieuw met vertrouwde Ha-Ra kwaliteit

•   Geconcentreerd verzorgingsmiddel met
speciale granaatappelgeur
Het waarschijnlijk meest veelzijdige Ha-Ra 
product is nu verkrijgbaar met een speciale 
geur. Het bestaat uit 100% natuurlijke ingre-
diënten en slechts een paar druppels volstaan 
om gigantische oppervlakken te reinigen.

•  Keukenhanddoek
De superabsorberende superdoek met sterk 
reinigende kracht is ideaal om je handen af te 
drogen en om hoogglanzende, roestvrijstalen 
en glasoppervlakken streeploos te reinigen.

•  Krachtpatser
Met onze krachtpatser van duurzaam en 
voedselveilig silicone kan je gemakkelijk alle 
draaisluitingen, fl essen, potten met conser-
ven, enz. openen.

KETEN VAN KRACHT

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

product is nu verkrijgbaar met een speciale 
geur. Het bestaat uit 100% natuurlijke ingre-
diënten en slechts een paar druppels volstaan 
om gigantische oppervlakken te reinigen.

•  Keukenhanddoek
De superabsorberende superdoek met sterk 
reinigende kracht is ideaal om je handen af te 
drogen en om hoogglanzende, roestvrijstalen 
en glasoppervlakken streeploos te reinigen.
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en een klassieker in een nieuw jasje. Zoals altijd duurzaam, 
gemakkelijk en van hoge kwaliteit. 

Ga je mee op reis? 
Neem dan contact 

met mij op voor 
advies of meer 

informatie.

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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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

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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Deze herfstsoep met de volle smaak van paddenstoelen en tijm en de quiche met 
pompoen en hazelnoten zullen verrukkelijk smaken na die lange boswandeling.

Paddenstoelen

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

Snipper de ui en hak de knofl ook fi jn. 
Verhit de boter in een pan, voeg de ui en 
de knofl ook toe en fruit even aan. Snijd de 
paddenstoelen in stukken en voeg ze met 
wat tijm toe aan de pan. Bak ze ongeveer 
10 minuten op matig vuur totdat het 
meeste vocht verdwenen is. Schep een 
derde deel uit de pan en bewaar apart. 
Voeg de bouillon toe en breng aan de 
kook. Zet het vuur uit en pureer de soep. 
Roer de kookroom erdoorheen en breng 
weer aan de kook. Voeg naar smaak peper 
en zout toe. Schep dan de bewaarde 
paddenstoelen bij de soep en verwarm 
een minuutje mee. Bestrooi met peterselie.

INGREDIËNTEN
1 rode ui

2 teentjes knofl ook
klontje boter

400 gr gemengde 
paddenstoelen (bv. 

kastanjechampignons, 
cantharellen, shii-takes, 

oesterzwammen)
tijm

1 liter groentebouillon
100 ml kookroom

peper en zout
peterselie

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

VERWARM EEN 
CITROEN eerst
20 seconden 

in de magnetron
en pers hem warm, 

dan komt er 
meer sap uit.

STOP JE HAND 
in een plastic zakje als 
je hete pepers snijdt. 

Dan krijg je de 
sporen van de 

zaadjes niet aan je 
vingers.

Prik je
OREO-KOEKJE aan 
een vork. Dan kun je 
het eenvoudig in de 
melk dopen, zonder 

vieze handen te 
krijgen.

soep

e1F
MAAK JE 

MAGNETRON 
SCHOON door een 

bakje water met 
azijn een paar 

minuten te laten 
draaien.

met pompoen

BRUIST/RECEPTEN

INGREDIËNTEN
2 teentjes knofl ook

3 rode uien
1 eetl olijfolie

800 gr pompoen in blokjes
1 theel salie

1 mix voor hartige taart
1 eetl paneermeel

4 eieren
250 gr ricotta
peper en zout

125 gr verse geitenkaas
50 gr hazelnoten, heel

2 plakjes parmaham 
(eventueel weg te laten voor 

een vegetarische variant)

4 PERSONEN -  35 MIN + 40 MIN OVENTIJD

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

Wikkel je TELEFOON 
in huishoudfolie. 
Zo kun je hem 

tijdens het koken en 
bakken gewoon 

gebruiken zonder dat 
hij vies wordt.

Bewaar 
aangebroken 
SPAGHETTI 
eenvoudig 
in een lege 

Pringles-bus.

Bewaar VERSE 
KRUIDEN met wat 

olie in het 
ijsklontjesbakje 

van je vriezer. Zo heb 
je altijd smaakmakers 

bij de hand.

Quiche

SMEER JE 
AUTORUITEN in met 

3 delen azijn en 1 deel 
water en neem ze af 
met een doekje! De 
volgende ochtend 

geen ijs op de ruiten!

R P

Snijd de knofl ook fi jn en de uien in ringen. 
Verhit de olie in een pan en fruit de uien en de 
knofl ook aan. Voeg de pompoenblokjes en de 
salie toe en bak 15 minuten. Verwarm de oven 
voor op 180 graden. Bekleed een bakvorm met 
bakpapier en vet de randen in. Maak deeg van 
de mix voor hartige taart en bekleed hiermee de 
bakvorm. Prik gaatjes in de bodem en bestrooi 
met paneermeel. Klop de eieren los met de 
ricotta en breng op smaak met peper en zout. 
Schep de helft van de pompoen in de quiche-
vorm en bestrooi met wat geitenkaas en hazel-
noten. Schep de rest van de pompoen erover 
en verdeel de rest van de geitenkaas en hazel-
noten erover. Giet het eiermengsel gelijkmatig 
over de quiche. Scheur de parmaham in stukjes 
en leg deze erop. Bak de quiche 40 minuten.
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Snoekweg 2, Raamsdonksveer  
0162-512119
info@meubelstoffeerderij-boekholt.nl
www.meubelstoffeerderij-boekholt.nl

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

Meubel op maat
Mooi en efficiënt 
gebruik van 
kantoorruimte of 
wachtruimte

REPARATIE

(HER)STOFFEREN

OUDERWETS 
VAKMANSCHAP

Kom lekker genieten: Eindsestraat 2, Dongen Informatie & reserveringen: Bel 0162 238080 of mail naar info@dongensgenieten.nl        

Bij het maken van de kaart zijn Jeroen en Jannie gaan 
kijken wat voor moois en lekkers er uit Dongen zelf 
gehaald kan worden. 

“Koken doe je enkel en alleen met goede, verse 
en kwaliteitsproducten. Streekproducten zijn 
mooi, lekker & vol liefde omdat deze vaak niet 
zo grootschalig, maar op maat verzorgd worden.” 

Dit dorpse gevoel waarbij voor iedereen de deur openstaat, 
voel je meteen wanneer je de deur binnenstapt.  

Kom ook écht 
DongensGenieten!

Volg ons op: www.facebook/DongensGenieten óf bezoek: wwww.dongensgenieten.nl

Kom genieten  
van de  

gezellige sfeer 
en een heerlijke 

maaltijd!

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

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

ADVERTEER 

OOK IN 
BRUIST!

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?

ADVERTEER 
OOK IN 
BRUIST!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

is mijn
favoriete kleur

Herfst

Het liefst zou ik
in mijn chocolade-

melk kruipen

Herfst
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Direct rijden in een splinternieuwe bedrijfswagen met voordeel tot wel € 4.000

VOORDEEL
OP SHOWROOMTOPPERS
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