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VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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GaastraShop nu 
online

met 50% 
kortingMet de kleding van Gaastra 

komt u altijd sportief voor 
de dag! Gaastra maakt een 
mooie collectie casual 
kleding en is sterk in 
jassen, fl eecevesten 
en softshells in mooie 
kwaliteiten en frisse 
kleuren. De kleding van 
Gaastra is sportief, 
comfortabel en ideaal om
prettig in te bewegen.

Bekijk onze Gaastra 
collectie online en 
ontvang korting met 
promocode BRUIST!

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 50%
PROMOCODE: BRUIST 

SHOP NU OP
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T



VOORWOORD/FEBRUARI

we je ook nu weer heel wat te vertellen over tal van 
bruisende onderwerpen. Vertelden we vorige maand 
bijvoorbeeld nog dat ‘groen wonen’ – in de zin van 
duurzaam wonen – de trend was, deze maand 
vertellen we je meer over het letterlijk wonen tussen 
het groen. Want ook dat is dit jaar dé trend. Op naar 
het tuincentrum dus en tover jouw huis om tot je 
eigen private jungle. Verderop in dit magazine geven 
we je hiervoor maar al te graag wat inspirerende tips. 

Vier het leven en vier de liefde!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
All you need is love! De Beatles zongen het ooit al 
en nog steeds ‘predikt’ Mister Love Robert ten Brink 
dit met grote regelmaat op de Nederlandse televisie. 
En geef ze eens ongelijk... Liefde is toch ook een 
van de belangrijkste dingen in het leven?! De liefde 
mag wat ons betreft dan ook zo vaak als mogelijk 
gevierd worden. Gelukkig doen we dat deze 
maand wereldwijd weer massaal op Valentijnsdag. 
En wij vieren die liefde met jullie mee!

Natuurlijk draait deze nieuwste editie van Bruist 
niet alleen om de liefde. Zoals elke maand hebben 
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
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En dan bedoelen we wonen in een huis vol groene 
planten, want ook dat is een van de trends voor 2020. 
Om precies te zijn: groene (niet bloeiende) planten 
met grote bladeren die jouw huis het hele jaar door de 
uitstraling geven van jouw eigen ‘private jungle’. Kies 
bijvoorbeeld voor een Monstera (gatenplant), palm, 
Alocasia (olifantoor) of Pilea (pannenkoekenplant). 
En ook cactussen en vetplantjes doen het bijzonder 
goed binnen deze trend, klein of groot, alleen of 
meerdere bij elkaar, maar net wat jij het mooist vindt. 

De juiste verzorging
Als je dan kiest voor al dat groen in je huis, is het 
natuurlijk wel belangrijk dat het ook echt groen 
blijft. Sommige planten hebben voldoende aan 
alleen wat water op zijn tijd, anderen hebben meer 
verzorging nodig. Internet kan hiervoor natuurlijk 
een  eenvoudige bron van informatie zijn, maar bij 
een goed tuincentrum kunnen ook de medewerkers 

Wil jij meer weten over de planten- en bloementrends voor 2020? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd 
wel een specialist in jouw regio die je hier uitgebreid over kan informeren.

Verander je huis in een 
trendy jungle

In de vorige editie van Bruist vertelden we het al: groen wonen is de trend. 
Vorige maand doelden we daarmee specifi ek op duurzaam wonen, dit keer 

willen we het echter hebben over letterlijk wonen tussen het groen.

je meer vertellen over de verzorging van jouw aan-
koop, zodat je zo lang mogelijk van je groene huis 
kunt genieten.

Nooit uit de mode: rozen
Ook op het gebied van bloemen kent 2020 
natuurlijk weer de nodige trends. Je bloemist kan 
je hier ongetwijfeld meer over vertellen. Maar het 
belangrijkste blijft dat je kiest voor een boeket dat 
jij echt mooi vindt en dat bij jou of degene voor 
wie je het koopt past. Maar als we je dan toch 
een tip mogen geven: het is natuurlijk februari, 
de maand van Valentijnsdag en bij deze dag van 
de liefde horen... rozen! Wat ons betreft een trend 
die nóóit uit de mode zal raken. Verras je geliefde 
met één enkele roos of een prachtige bos rozen 
(eventueel aangevuld met wat groen) en diens dag 
kan zeker  niet meer stuk. De liefde mag immers 
gevierd worden!

BRUIST/WONEN

WONEN 
TUSSEN HET 

GROEN
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Met ruim dertig jaar 
ervaring op zak vond 

Harley Lisapaly 
afgelopen jaar de tijd 

rijp om voor zichzelf te 
beginnen. Als 

onafhankelijk allrounder 
is hij sindsdien dé 

specialist op het gebied 
van heating en cooling.

“Er zijn heel wat mensen werkzaam in deze 
branche”, begint Harley zijn verhaal. “Maar 
er zijn er maar weinig die, zoals ik, alle 
disciplines beheersen. Bij mij ben je 
namelijk niet alleen aan het juiste adres 
voor de aanschaf van warmtepompen, 
cv-ketels, zonnepanelen en airconditioning, 
ik kan de systemen óók installeren, 
onderhouden en alle bijkomende 
werkzaamheden verzorgen.”

De beste oplossing
Bij alles wat hij doet, vindt Harley service 
en klantgericht werken ontzettend 
belangrijk. “Ik kom dan ook altijd eerst 
geheel vrijblijvend bij de mensen thuis om 
hun wensen te bespreken en om te bekijken 
wat ter plekke mogelijk is. Daarover 
adviseer ik ze ook altijd uitgebreid en ik 
vertel eerlijk wat de voor- en nadelen zijn 

By Harley  |  Eigenaar: Harley Lisapaly  |  Amerikastraat 43, Kaatsheuvel

Allrounder in 
heating & cooling

van de verschillende opties. Ik verkoop 
niet om het verkopen, maar wil mijn 
klanten echt de best mogelijke 
oplossing bieden. En dat is iets wat 
bijzonder wordt gewaardeerd, hoor ik 
vaak terug. Het overgrote deel van de 
mensen bij wie ik langsga en die van mij 
een offerte krijgen, schakelt mij 
vervolgens ook daadwerkelijk in.”

Huizen verduurzamen
Harley is enthousiast over zijn vak en 
dat merken ook zijn klanten. “Ik vind het 
een uitdaging om mensen te kunnen 
helpen door ze de best mogelijke 
oplossing voor hun situatie te kunnen 
bieden en hun huizen te verduurzamen. 
Daar ligt toch de toekomst! Mooi dat ik 
daar met mijn bedrijf en expertise mijn 
steentje aan bij kan dragen.”

BRUISENDE/ZAKEN

 ‘Eerlijk advies en een goede service staan bij mij voorop’

06-26482527  |  www.byharley.nl  

Allrounder in 
heating & cooling
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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. #PINK KUSSEN 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op een 
Paradise PINK kussen
t.w.v. € 32,- 
Zacht velours kussen met

aan beide zijden een mooie

Paradise-print erop. 

60 cm x 40 cm. Aangeboden

door Liv'in Room 121 in Antwerpen. 

www.livinroom121.be

win
Paradise PINK kussen

Zacht velours kussen met

aan beide zijden een mooie

60 cm x 40 cm. Aangeboden

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

www.mgcderma.nl

BEAUTY AWARD WINNER

Verwen  jouw
val entijn! 

Ga naar www.nederlandbruist.nl/lezersacties

SHOP JOUW  
GAASTRA 
MODE MET 
PROMOCODE 
BRUIST

50% KORTING MET DEZE

DealB R U I S TSUSTOILABLE: NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. Geen 

gedoe met toevoegingen, kleuren en geuren. De producten van 
sustOILable bieden uitstekende verzorging voor het hele lichaam: 

Verzorgende huid- en haarolie (in navulbare pipet fl esjes), handgemaakte 
stukken zeep, heerlijke geurolie en natuurlijk wasmiddel (wasnoten).

www.sustOILable.com

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.
#PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom Smooting 
Body Wash.
Verras jouw valentijn met deze 
heerlijke body wash op basis van 
perzikenbloesem. Geniet van een 
verzorgde en gehydrateerde huid 
met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

Peach Blossom Smooting 

Verras jouw valentijn met deze 
heerlijke body wash op basis van 
perzikenbloesem. Geniet van een 
verzorgde en gehydrateerde huid 
met deze Body Wash van O’right.

Verwen  jouw
val entijn! 

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.

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

Deal

Verblijf in een prachtig complex met 
een zwembad en een geweldig uitzicht.
1-slaapkamerappartement € 85,- per nacht*
2-slaapkamerappartement € 105,- per nacht*

BRUISTDealNeem jouw valentijn
mee naar Gran Canaria

Ga naar www.nederlandbruist.nl/lezersacties
en reserveer met promocode BRUIST

WHERE STYLE MEETS 
COMFORT!

Deze eetkamerstoel doet je hart 
sneller kloppen. Het zwart metalen 

frame is gecombineerd met een 
comfortabele zitting bekleed met 
een velours stof in diverse trendy 
kleuren. Om urenlang samen met 
jouw valentijn te genieten van een 

romantische avond. 
www.livinroom121.be
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Tattooverwijdering  met laser 
Weg met uw ongewenste tattoo

Soms heb je spijt 
van een tatoeage/ 

huidversiering 
en wil je deze 

laten verwijderen. 
Tegenwoordig 

kan dat zonder 
problemen, dankzij 

de geavanceerde 
lasertechnieken. 

Het is mogelijk om 
jouw tatoeage te 

verwijderen zonder 
dat dit littekens of 

beschadigingen 
achterlaat op 

de huid.

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

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

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

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

TIJD OM OOK JOUW 
ONGEWENSTE TATTOO 

TE LATEN VERWIJDEREN

Tattooverwijdering  met laser 
Weg met uw ongewenste tattoo

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

Skin Care Injectables Permanente make-up Spray Tan

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

Bel voor een 
afspraak, onze

specialiste neemt 
graag de tijd 

voor je.

Tattoo verwijderen
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DITJES/DATJES

  Dit jaar telt februari niet 28 maar 29 dagen.
 Deze schrikkeldag is ooit ingevoerd omdat anders 
   de lente steeds vroeger zou beginnen.
14 februari vieren we wereldwijd de liefde, het is Valentijnsdag.
 In een kamer met planten werkt je geheugen maar
    liefst 20% beter.
 De geboortesteen voor februaribaby’s is de amethist,
  deze steen symboliseert moed en klasse. 
Rode rozen staan voor romantiek, gepassioneerde liefde
  en verleiding. Geef je je geliefde 1 rode roos, 
 dan wil dat zeggen: ik houd nog steeds alleen van jou!
  Mensen die in februari (of januari) geboren zijn, hebben
   volgens een onderzoek meer kans om beroemd te worden.
       Het verzorgen van planten blijkt een perfecte manier
  te zijn om stress te verminderen.
   4 februari is het Wereldkankerdag. Op deze dag wordt
    wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.

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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Hout nodig?
 om zelf een houten tafel te maken!

houtdirect voor de juiste keuze en service tegen een zeer scherpe prijs!

Hout nodig?
 om zelf een houten tafel te maken!

Showroom & Magazijn
Emmikhovensestraat 8

Waalwijk
0416-760 800

WhatsApp: 06-30 53 64 00
info@houtdirect.nl

www.houtdirect.nl

Bekend van
Eigen Huis & Tuin

houtdirect voor de juiste keuze en service tegen een zeer scherpe prijs!

Maak uw interieur nog 
mooier met ons hout.
Ons assortiment bestaat onder 

andere uit eiken en douglas 
balken, planken en geschaafde 
houtproducten. Ook leveren wij 

vellingdelen, gevelbekleding 
en de populaire zwarte 

potdekselplanken. 
 In onze houtloods vindt u ook 
een mooi assortiment gedroogd 
eikenhout dat geschaafd, ruw 
of als plaathout geleverd kan 

worden. Zeer geschikt voor het 
maken van bijvoorbeeld 

boomstamtafels. 
Ook voor steigerhout en 

terrashout kunt u bij 
Houtdirect.nl terecht. 

 
Kortom, Houtdirect.nl levert 

alles wat u nodig heeft aan hout 
voor zowel binnen als buiten! 

1918



LEEF SPANNENDKom genieten in het 
historische en gezellige 
pand van Holland Casino 
Breda, een van de mooiste 
casino’s in Europa.

Wij heten u van harte 
welkom en verrassen 
u graag met het beste 
uit ons casino aanbod!

Wij kijken uit naar uw 
komst!

BRUIST ARRANGEMENT
• Entree
• Welkomstdrankje
• Actiechip voor de Roulette 

met kans op € 100,-
• 3 gangen diner Chefs 

Special
• € 5,- speelgeld
• Cadeautje van Holland 

Casino Breda

 € 39,- 

Deal

Holland Casino Breda
Kloosterplein 20, Breda

076 - 525 11 00
www.hollandcasino.nl

LEEF SPANNEND
PER PERSOON

GEEN € 60,- MAAR:

RESERVEER NU VIA
ARRANGEMENTENBREDA@

HOLLANDCASINO.NL

HET AANBOD IS ALLEEN GELDIG OP
 MAANDAG T/M DONDERDAG EN ZONDAG.

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN THOMAS VERBOGT
De hoofdpersoon in de nieuwe roman van 
Thomas Verbogt wil graag een verbond 
vormen met Sander, zijn pleegbroer, maar 
dat lukt niet. Er staat iets in de weg, iets 
wat hij niet kan duiden, maar wat hem een 
leven lang achtervolgt. Wanneer hij 
afscheid neemt van zijn ouderlijk huis en 
daarmee ongewild ook zijn grote liefde uit 
het oog verliest, begint hij aan de zoektocht 
naar zijn eigen leven. Die zoektocht is 
onlosmakelijk verbonden met het geheim 
dat tussen Sander en hem in stond. Als je 
de stilte ziet is een diep ontroerende roman 
over verlangen, vluchtigheid en betekenis 
geven aan het leven. Vanaf 24 februari 
verkrijgbaar bij de boekhandel.

D

14, 15 en 16 februari vindt in Delft 
weer het grootste indoor blues- 
festival van Nederland plaats. De 
programmeurs stellen ieder jaar 
een divers programma samen 
waarin verschillende bluesstijlen te 
beluisteren zijn. Bij de ruim dertig 
locaties hoor je onder andere delta 
blues, Chicago blues, Texas & 
Westcoast blues, jump'n'Jive, 
bluesrock, Americana, rock-a-billy 
en versterkte en akoestische 
livemuziek. Volop variatie dus!
Naast alle gratis toegankelijke 
optredens, staan tijdens deze 22e 
editie eveneens bijzondere specials 
op het programma, waaronder een 
speciale fi lmvertoning in fi lmhuis 
Lumen, theatervoorstellingen in het 
Rietveld Theater, een gospel-
optreden in de Maria van Jessekerk 
en een mondharmonica workshop.
Meer info op www.delftblues.nl

 AGJE UIT
BLUES 
FESTIVAL DELFT

Deze fi lm volgt Buck, een hond met een groot 
hart. Zijn normale huisdierenbestaan in 
Californië komt op z'n kop te staan wanneer 
hij tijdens de goldrush aan het einde van de 
negentiende eeuw naar de wildernis van de 
Alaskaanse Yukon wordt gestuurd. Buck 
word de minst ervaren toevoeging aan een 
hondensleeteam dat post moet gaan bezorgen. 
Later groeit de heldhaftige hond uit tot de 
leider en beleeft hij het avontuur van z'n leven. 
Op deze manier vindt Buck zijn ware plek in 
de wereld en wordt hij eindelijk z'n eigen baas.
THE CALL OF THE WILD is vanaf 
19 februari te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE CALL
OF THE WILD

COLUMN/SISSY COACHT

Leefbare en veilige omgeving 
Kinderen/jongeren worden steeds meer 

geconfronteerd met een snellere en drukke 

maatschappij waarin meer en hogere eisen 

worden gesteld. Veel kinderen hebben hier 

moeite mee en komen daarom met allerlei 

soorten hulpvragen bij ons in de praktijk. De een 

heeft moeite zich te concentreren, de ander is 

hooggevoelig en weer een ander is bijvoorbeeld 

vaak boos, ervaart stress of heeft weinig 

zelfvertrouwen. Wij begeleiden kinderen bij het 

bewust worden van zichzelf, hun kwaliteiten, 

talenten en mogelijkheden.

Aandacht
Wij kijken heel bewust naar alle facetten in het leven van de kinderen en vaak 

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

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

en elke situatie is anders, vandaar dat wij heel intuïtief te werk gaan. De 

methodieken die wij gebruiken verschillen dan ook van persoon tot persoon. 

Met onze expertise helpen we ouders en kinderen waar we 

kunnen. Meelopen, ondersteunen, coachen en tools 

aanreiken om jullie vervolgens met vertrouwen je eigen 

weg te laten gaan! We helpen gezinnen om hun weg 

te vinden met de uitdagingen van het gezinsleven.

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

Check de
website voor

meer 
informatie!

Sissy Coacht!
Samen met mijn prachtige

kinderen woon ik in het Brabantse
Vlijmen. Na het verlies van mijn
dochter Roos gooide ik het roer
om. Ik startte de opleiding tot

kindercoach. Daarna de opleiding
tot gezinscoach en richtte in 2015

mijn praktijk Sissy Coacht! op.
Sinds eind vorig jaar versterkt

Bianca van Iersel mij in de 
praktijk.

Sissy  Coacht!
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Joris Jan Bos Photography

DE KRACHT
VAN PERFECTE  

KOSTUUMS

De kostuums spelen een belangrijke rol in de 
voorstelling. “De dansers worden uitgedaagd om 
op topniveau te dansen. Wij mogen hen daar niet 
bij hinderen, wat betekent dat de kostuums perfect 
om het lichaam moeten, zitten zodat ze vrij kunnen 
bewegen”, vertelt Yolanda Klompstra gedreven. 
Samen met haar team is zij verantwoordelijk voor 
de kostuums van NDT. “Tegelijkertijd moet het 
er natuurlijk wel goed uitzien en recht doen aan 
het beeld dat de betreffende choreograaf én de 
ontwerper voor ogen hebben. Dat is en blijft een 
geweldige uitdaging.”

Creativiteit
Ook voor Sometimes, I Wonder, dat in feite drie 
aparte voorstellingen van Kylián omvat, mogen 
de naaisters weer veel mooie dingen maken. 
“Denk aan korset jasjes en een grote, roze, zijden 
rok met  meer  lagen  voor Bella Figura, stijlvolle, 

Op 6 februari 2020 gaat Sometimes, I Wonder in première in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. 
Kaarten zijn te koop via www.ndt.nl. 

NEDERLANDS DANS THEATER

Sometimes, I Wonder
Nederlands Dans Theater (NDT) bestaat zestig jaar. Dit wordt gevierd met de prachtige 

dansvoorstelling Sometimes, I Wonder. Deze is volledig opgedragen aan Jiří Kylián, een van de 
meest diepzinnige, toonaangevende kunstenaars uit de geschiedenis van NDT. Zijn creatieve 

visies hebben het gezelschap naar ongekende hoogte gebracht.

Victoriaanse kostuums voor Claude Pascal en fi jn 
geplisseerde, tweekleurige jurkjes voor Vanishing 
Twin. We kunnen er al onze creativiteit in kwijt en 
spelen met kleuren en materialen.”

Tot het allerlaatste moment
“Als kostuummaker blijf je eigenlijk altijd bezig. 
Soms is een danser bijvoorbeeld afgevallen en 
moeten we de tailleband weer innemen. Vandaar 
dat we ook die laatste week, tot vlak voor de 
première, met onze naaimachine klaarzitten in het 
Zuiderstrandtheater om de laatste aanpassingen 
te kunnen doen. Het is keihard werken, maar 
ontzettend leuk om te doen. Je moet ook echt een 
passie hebben voor dit  veeleisende vak, anders 
houd je het niet vol. We zijn allemaal superblij als 
het weer gelukt is. En tijdens de première is het ook 
voor ons genieten geblazen, dan zien we waar we 
het allemaal voor hebben gedaan!”
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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, fi scaal 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 fl exibiliteit; binnen de wetgeving 
streven we altijd naar het meest gunstige resultaat. De sfeer 
is informeel en ook onze laagdrempeligheid is een pluspunt. 
De deur van ons mooie kantoor staat altijd open.

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

“BIJ ONS STAAN DE
WENSEN VAN DE KLANT 
CENTRAAL”

Zakelijk advies  nodig?
Bel Klijn Advies

BRUISENDE/ZAKEN

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

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

Zakelijk advies  nodig?
Bel Klijn Advies
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1. Amor Amor Eau de Toilette van Cacharel, vanaf € 42,-  www.iciparisxl.nl
2. Body van Leg Avenue, € 40,95  www.legavenue.eu

3. Showergel van de Hema, € 4,-  www.hema.nl
4. Kalan, € 210,-  www.parfumerie.nl

5. Scandal’Eyes Volume on Demand Mascara van Rimmel, € 15,99  www.rimmellondon.nl
6. essie limited valentine’s day collection, € 9,99  www.essie.nl

All you need is... 

21
3

6

4

5

BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van valentijn. Pak 
dus dit moment en laat je partner, familie 
en vrienden weten wat ze voor je betekenen. 
Een beetje extra liefde doet wonderen.

7. Rouge Pur Couture Collector van Yves Saint Laurent, € 38,70  www.ysl.com
8. Revitalift Red Cream van L’Oréal Paris, € 24,95  www.loreal-paris.nl

9. Tas Florian Fire van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
10. Fruit kiss caring lip balm van essence, € 1,59  www.essence.eu

11. Olympéa Onyx Eau de Parfum 80ml van Jean Paul Gaultier, € 109,25  www.douglas.nl
12. Sneakers van s’Oliver Women, € 89,95  www.soliver.nl

All you need is... All you need is... All you need is... All you need is... love

9

10

11 12

7
8
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Ambachtelijk
   handwerk van TOPKWALITEIT!

Nieuwsgierig geworden? 
Breng eens een bezoekje 

aan de showroom!

Xylo Wood Design 
werkt zowel voor 
particulieren als voor 
bedrijven.

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

Als allround interieurbouwer was de beslissing om begin 2019 een eigen 
zaak te beginnen de beste die ik ooit genomen heb. Iedere dag ga ik 
fl uitend naar de werkplaats om mooie dingen te maken voor mijn klanten. 
Kom eens langs in de showroom om te zien wat er allemaal mogelijk is!

XYLO
Een pakkende naam voor het bedrijf was zo gevonden. ‘Xylo’ is namelijk 
het Griekse woord voor hout. Xylo Wood Design is er voor iedereen die 
graag een uniek item of project van hout wil laten maken. Wij werken 
zowel voor particulieren als voor bedrijven. Kennis van loodgieterswerk 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

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!  
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Wij hebben de mooiste meubelen
 in regio Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel

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

Bent je toe aan een 
ander interieur? 
Magneet Interieurs is 
jouw 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 de regio Waalwijk, Drunen en 
Kaatsheuvel.

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

Kom gerust eens langs in 
onze showroom.

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 

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

Kom gerust eens langs in 
onze showroom.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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ALL YOU 
NEED IS 
LOVE!

ALL YOU 
NEED IS 
LOVE!

Zo mysterieus als het ontvangen van een anonieme 
valentijnskaart is, zo mysterieus lijkt de oorsprong 
van deze dag van de liefde. Vaak wordt gezegd dat 
deze teruggaat naar de derde eeuw na Christus 
toen er in Rome een priester woonde met de naam 
Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden die 
hij verrichtte voor armen, ouderen en kwetsbaren. 
Deze Valentinus werd op 14 februari 270 echter 
onthoofd vanwege zijn geloof, maar later (in 496) 
werd hij door de kerk juist heilig verklaard. Sindsdien 
zou 14 februari een feestdag zijn, de dag van de 
Heilige Valentijn.

Paringsdrang
Andere bronnen beweren echter dat Valentijnsdag is 
ontstaan vanuit het Romeinse Lupercalia feest (een 
vruchtbaarheidsfeest). En er zijn zelfs mensen die 
beweren dat het puur te maken heeft met het feit 
dat rond 14 februari de vogels beginnen met paren 

Wil jij ook je geliefde verrassen op Valentijnsdag? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een 
ondernemer in jouw regio die je hier met liefde bij wil helpen.

Laten we de liefde 
vieren!

14 februari, Valentijnsdag… de dag waarop wereldwijd in heel veel landen de liefde 
wordt gevierd. De een doet dit met een (anoniem) kaartje, de ander pakt groots uit. 

En weer een ander... die vindt het de grootste commerciële onzin die er is.

en dat ook de mensen rond die tijd weer ‘last’ krijgen 
van paringsdrang.

De liefde is mooi
Hoe het ook zij, feit is dat deze dag van de liefde 
pas in de jaren negentig echt goed vanuit Amerika 
naar Nederland is overgewaaid. Sindsdien verrassen 
ook wij massaal onze geliefde op 14 februari. Waar 
dat in de jaren negentig vooral nog gebeurde met 
dat anonieme, handgeschreven kaartje via de post, 
staan veel winkels in aanloop naar 14 februari tegen-
woordig volledig in het teken van Valentijnsdag. Ook 
de meeste restaurants en wellnesscentra spelen 
hier volop op in, bijvoorbeeld door het aanbieden van 
speciale Valentijnsdagarrangementen. Commercieel? 
Ongetwijfeld, maar geef ze eens ongelijk. Elke kans 
om de liefde te vieren is er immers een die je met 
beide handen moet grijpen! De liefde is mooi, dus 
geniet ervan, óók op 14 februari...

BRUIST/LIFESTYLE
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 Laat je ontzorgen   Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u vanaf het eerste 
moment ontzorgd wordt. Samen doorloopt u het traject van ontwerp, vergunningen, 
fi nanciën en uitvoering, waarbij het overzicht door Roscobouw bewaard wordt. Geen 
vervelende verassingen achteraf. U weet tijdens het gehele proces waar u aan toe bent, 
mede door persoonlijke aandacht, regelmatig bouwoverleg en een constante 
bereikbaarheid van uw vaste contactpersoon. 

 Alles is mogelijk   Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een ruime keus aan 
architecten binnen het bedrijf geeft u vanaf het begin al de vrijheid om uw eigen unieke 
woonwensen uit te laten werken. Het ontwerpproces wordt deskundig begeleid. 
Kenmerkend voor Roscobouw is dat er gedacht wordt in oplossingen. De score op 
klanttevredenheid is erg hoog bij dit bedrijf. 

 Effi ciënte werkwijze   Naast eerder genoemde voordelen heeft Roscobouw 
een bijzonder effi ciënte werkwijze. Na het oriënterende gesprek duurt het slechts 
vier tot zes weken totdat het defi nitieve ontwerp klaar is. Roscobouw werkt behalve 
met eigen personeel ook samen met een vast team van onderaannemers, dat geeft 
u de zekerheid dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt. Uw nieuwe woning 
is binnen korte tijd klaar.  

Gevestigd in het Brabantse Heesch, maar ook actief bij u in de regio. Heeft u een bouwkavel, dan is 
Roscobouw uw ideale bouwpartner die graag samen met u uw vrijstaande droomhuis wil verwezen-
lijken. Samen is hierbij het toverwoord. Van schets tot sleutel wordt u gedurende het hele traject 
begeleid, waarbij korte lijnen en een professionele maar zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het 
vaandel staan. 

 Een kavel, een woonwens, 
ROSCOBOUW

BRUISENDE/ZAKEN

WIJ BOUWEN MET AANDACHT, 
ALSOF HET ONZE EIGEN WONING IS

Eigenaresse: Sandra Malka en verkoopteam  |  Bosschebaan 64, Heesch  
0412 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

met eigen personeel ook samen met een vast team van onderaannemers, dat geeft 
u de zekerheid dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt. Uw nieuwe woning 

ALSOF HET ONZE EIGEN WONING IS

Eigenaresse: Sandra Malka en verkoopteam  |  Bosschebaan 64, Heesch  

met eigen personeel ook samen met een vast team van onderaannemers, dat geeft 
u de zekerheid dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt. Uw nieuwe woning 

Eigenaresse: Sandra Malka en verkoopteam  |  Bosschebaan 64, Heesch  Eigenaresse: Sandra Malka en verkoopteam  |  Bosschebaan 64, Heesch  
0412 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Een kavel voor uw 

EIGEN DROOMHUIS?

Maak een afspraak!

0412-455501

RIJBEWIJS/TIPSBlij dat ik rij! Maar eerst nog ‘even’ slagen...

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

geeft richting aan
Vraag 
een 

GRATIS 
proefl es 

aan
Auto             Aanhangwagen             Bromfi ets             Motor             Vaarbewijs

Wil jij je autorijbewijs, motorrijbewijs of bromfi etsrijbewijs 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!

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

Wanneer kan ik beginnen met rijlessen?

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

Wil jij beginnen met rijlessen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.
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Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

hij het over heeft als het 
om auto’s gaat. “Om wat 

voor type of merk auto 
het ook gaat, bij ons 
ben je gegarandeerd 

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

Dick Flemmingstraat 11, Sprang-Capelle  |  0416-316630
info@technischeservicekonings.nl  |  www.technischeservicekonings.nl

 “Doordat wij een kleinschalig bedrijf zijn, kunnen wij een stuk 
voordeliger werken dan veel andere autobedrijven. Dit heeft echter 
zeker géén invloed op de kwaliteit die wij leveren. Integendeel zelfs, wij 
hebben alle vakkennis in huis en gaan altijd net zolang door tot een 
eventueel ‘probleem’ gevonden en opgelost is. Die stap extra zetten wij 
graag voor onze klanten.” 

 PERSOONLIJK CONTACT & TOPSERVICE
  Behalve het scherpe tarief staan bij Autobedrijf Konings ook het 
persoonlijke contact en een topservice zeer hoog in het vaandel. “En 
dat waarderen onze klanten, horen we regelmatig. We hebben in de 
loop der jaren dan ook al een trouwe klantenkring opgebouwd en 
we blijven als bedrijf alleen maar groeien. Een mooie ontwikkeling 
waardoor we in de toekomst ons team wellicht uit kunnen breiden om 
onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.” 

 EN MEER…
  “Je bent bij ons ook aan het juiste adres voor het 
huren van onder andere een bakwagen of bus 
met laadruimte. En kan je bij voor het huren 
van een luxe auto kan ook je bij ons terecht, 
want in principe is alles bespreekbaar.” 

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD 
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

‘Alles waar een motor in zit, kunnen wij maken’

info@bythirsa.com
www.bythirsa.com

Create brilliant memories

Valentijnsdag, the perfect moment to
"pop the question"...

Als zij de ware is, je "one in a million",
ga dan niet voor minder dan een "one
in a million" verlovingsring. Stroom je
over met ideeën? Of heb je juist wat
inspiratie nodig? Hoe dan ook, wij
helpen je graag precies te vinden wat
je zoekt.

She said: Yes!

Na de bloemen, het laatste stuk cake,
de eerste dans... Het enige wat je na de
bruiloft nog over hebt zijn geweldige
herinneringen en je trouwringen.
Laat je trouwringen net zo speciaal
zijn als de liefde tussen jou en je
partner. Kies vandaag nog voor
unieke, handgemaakte en prachtige
trouwringen gemaakt door Thirsa
(goudsmid) in haar atelier in
Waalwijk.

4140



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 met 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.

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

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

Uiteraard ontvang ik graag uw 
advies in deze.

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.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Leef vanuit liefde
Als je je ogen sluit en je hart opent, dan verdwijnen je 
gedachten. Op dat moment ben je in je hart en dan zie je 
alleen liefde. We willen liefde zien met onze ogen, maar dat 
lukt niet. Alleen ons hart kan liefde zien. Laat je gedachten 
los, wees in dit moment en laat alles zijn zoals het is. Dat is 
liefde.

‘Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor 
de ogen onzichtbaar’, schreef Antoine de Saint-Exupéry 
in De kleine prins, een van mijn favoriete boeken. Zolang 
wij niet kijken met ons hart, maar de wereld om ons heen 
alleen aanschouwen door onze ogen, zullen we geen vrede 
vinden. Wees vandaag vriendelijk en verdraagzaam naar 
jezelf en naar anderen. 

Leef vanuit liefde.

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Leef vanuit liefde en je zult je gelukkig voelen. 
Liefde heeft geen oordeel, liefde is. Liefde maakt 
je puur, vermindert pijn en problemen, liefde is 
alles en alles is liefde. 

Michael  Pilarczyk
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Grotestraat 274, Waalwijk  |  06-22068623
waalwijk@personalfi tnessnederland.nl  |  www.personalfi tnessnederland.nl

Zet je eerste stap naar een 
fi t en gezond leven!

Vol j  he F f Li pra, 
he m één fi es- en sle 

por va Nrad

Personal Fitness Nederland is een lifestyle- en fi tnessstudio 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 fi tnessprogramma ontwikkeld dat ervoor zorgt dat je voor 

altijd fi t en gezond bent!

GRATIS
intakegesprek en

gezondheids-
check!

10-20 kilo10-20 kiloVerliesVerlies

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.

 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 fi let totaal en gezond tot diverse ambachtelijke salades. 
Ons aanbod varieert wekelijks. En net zoals vorig jaar heeft onze kok weer 
vers gemaakte soepen, zoals erwtensoep, goulashsoep en 
champignonsoep. Ook om mee te 
nemen... 

 Voor de snelle trek:
diverse snacks, bamiblok, elite 
rundvleeskroket, satékroket, 
kaasbroodjes, broodjes 
hamburger en hotdog.

Tevens nieuw: halal Snoep. Snoep 
waarin geen varkensvet is verwerkt... 

 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! 

Bij de Zebra Shop heerlijke...

verse luxe baguettes (120 gram)

Shop

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

terecht voor autoartikelen Gezien de
 drukte vragen we 
je telefonisch te 

bestellen
0416-275541
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Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

TIP 
Reserveren 

kan via 
www.yutakana.nl

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

Voor de echte 
Sushilovers!

Met meer dan 
100 gerechten 

biedt ons assortiment genoeg variatie, 
wat garant staat 

voor een verrukkelijk 
diner.

Tovulon de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

Tovulon
Grotestraat 172
Drunen

CARNAVALS-
ARTIKELEN...
CARNAVALS-
ARTIKELEN...

Op zoek naar een mooie outfi t voor carnaval? 
Zoek niet verder! Bij Feestwinkel Tovulon in 
Kaatsheuvel slaag je gegarandeerd.

 “Mensen komen over het algemeen voor een leuke, 
feestelijke aangelegenheid in onze winkels”, vertelt 
Albert van Veldhoven die samen met zijn vrouw Lieke 
eigenaar is van het bedrijf. “Meestal hebben we dus te 
maken met vrolijke klanten en dat maakt het werk 
voor ons elke dag weer een feestje om te doen.” 
Wat dat werk dan precies omvat? “Wij verkopen 
feestartikelen, voor carnaval, vrijgezellenfeestjes, 
verjaardagen, foute feestjes en ga zo maar door. ” 

JE VINDT ZE HIER!JE VINDT ZE HIER!

06-22996006  |  www.tovulon.nl

VAN 
SLINGERS TOT DE PRACHTIGSTE OUTFITS
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Neem contact op voor de mogelijkheden

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

Bent u op zoek naar een exclusief interieur bij u thuis of op het werk? Pelle Interieurbouw 
staat open voor al uw wensen, of deze nu gaan over keukens, inbouwkasten of meubels. 
Neem vandaag nog contact met Dimar op! Wij realiseren het interieur dat bij u past!

Een interieur dat bij u pastDimar Pelle

Echte mannen kopen bij 

Hoofdstraat 52 Kaatsheuvel  |  06 26217505  |  www.realmenbrandstore.nl

PURE WHITE - ANTONY MORATO 

MY BRAND - RICH! - MALELIONS

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

DongensGenieten 
bestaat 1 jaar en dat moet gevierd worden!

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

Dit doen wij onder andere door een like&deel actie op Facebook. 

Wat kunt u winnen? 
Een geheel verzorgde proeverijavond voor 4 personen. 

In vier gangen worden diverse sharing food gerechten geserveerd met 
bij al deze heerlijke gerechten een bijpassend bier- of wijnarrangement. 
Geniet dus van een avondvullend programma en proef Dongen! 

Wilt u uw winkans verdubbelen? Kom dan voor 18 februari eten in ons 
restaurant. Lever voor u naar huis gaat uw kassabon voorzien van uw gegevens in en wij zullen uit alle 
bonnetjes nog een winnaar trekken die ook met 4 personen mag komen genieten van aan een geheel 
verzorgde proeverij! 

Houd ook onze Facebook-pagina in de gaten voor nog meer leuke nieuwtjes en acties!

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.
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Littekens ontstaan bijvoorbeeld na een operatie, na 
een ongeval of bij een bevalling. Het litteken bestaat 
uit stugge strengen die trekkend kunnen aanvoelen. 
Soms ontstaat er een verkleving met de onderliggende 
laag waardoor het litteken kan gaan intrekken.

Na een keizersnede worden verschillende lagen gehecht, zoals de baarmoeder, 
het buikvlies, bindweefsel en de huid. Tussen elk van deze lagen kan een 
verkleving ontstaan. Een verkleving is een verminderde beweeglijkheid van 
de structuren ten opzichte van elkaar. Dit geeft een verminderde doorbloeding 
van dat weefsel. Een andere plaats waar trekkend littekenweefsel voor kan 
komen, is bijvoorbeeld na een blindedarmoperatie waarbij de darm zelf ook 
gevoelig kan worden. 

Ook ervaren veel vrouwen klachten van een litteken als ze tijdens een 
natuurlijke bevalling een knip hebben gehad. In een behandeling kan ik de 
beweeglijkheid en de elasticiteit van het litteken verbeteren. Ook is het 
belangrijk de doorbloeding van het weefsel te verbeteren door de verklevingen 
op te lossen. Ik gebruik tijdens zo’n behandeling alleen manuele technieken. 
U kunt een afspraak maken om te onderzoeken of een behandeling zinvol is.

COLUMN/INGRID

Ingrid Reuser

LITTEKENS
KLACHTEN 
DOOR

“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.nlwww.facebook.com/MaasstadOnline  |  www.maasstad.online

Radio mogen maken is echt bijzonder. Luisteraars iedere dag muzikaal begeleiden en aan je binden. 
Maasstad begon in de eighties met namen als Hubert Mol, Gert van Helvoirt, Rick van Leeuwen, 
Marcel Fitters en vele anderen. Deze ervaren toppers zijn ook nu weer betrokken bij Waalwijkse radio 
op niveau.

Terwijl het team intensief zocht naar topjocks ben ik ergens in dat 
traject zelf ook door hen benaderd. In een meeting met Hubert 
Mol (dagelijks op Omroep Brabant en M Utrecht) kwamen we 
samen snel tot de conclusie dat dit een aantrekkelijke opzet 
was. Ik was er voor mezelf vrij snel uit en moest nu onder andere 
leuke jingles hebben voor de herkenbaarheid. Voor die jingles 
had ik meteen een stem op het oog. Een prachtige vrouwenstem. 
Ik koos voor Merel van der Steen. Een echt voice-talent.

Met Merel, met gediplomeerd voice-over Willem van Schijndel, 
met de rauwe stem van Gert van Helvoirt en mezelf naar de 
studio van Omroep Brabant. Daar hebben we onder leiding van 
soundmaster Hubert Mol en prachtige teksten ingesproken. Deze 
zijn voor de eindmontage aangeleverd en onderhanden bij een 
van de beste imaging specialisten in Nederland, Gijs Westerman.

Deejays, apparatuur, het format, voice-overs, techniek, ervaring 
en positieve mensen… alles is compleet. Maasstad OnLine is 
gestart. In februari al zit ik iedere dag om 18:00 uur achter de 
knoppen! Vanaf 1 januari draai ik al 8 uur per week warm, nu 
nog op verschillende momenten.

Radio mogen maken is echt bijzonder. Luisteraars iedere dag muzikaal begeleiden en aan je binden. 
Maasstad begon in de eighties met namen als Hubert Mol, Gert van Helvoirt, Rick van Leeuwen, 

DJ Clemens van Bracht 
over zijn aanpak bij Maasstad Online

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

SIERBESTRATING

BADKAMERS

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

BOUWMATERIAAL

Sierbestrating?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

BPG 
daar bouw 

je mee!

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

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

Jullie bruiloft in beeld?

Voor al uw creatieve en veilige IT- en telecomoplossingen!
 

Albert Einsteinweg 9 - 5151 DK Drunen
073 518 60 60 - 088 622 20 88
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A.P. Schalken
Nachtveiligheidsdienst bv

Een kwestie
van vertrouwen

A.P. Schalken Nachtveiligheidsdienst bv
Cartografenweg 2, 5141 MT Waalwijk

Tel. 0416 334 224 | info@schalken.nl | www.schalken.nl
Wij zijn ministerieel erkend (ND 415) en werken volledig onafhankelijk

Adv. Schalken tbv Bruist.indd   1 13-05-15   12:15

Objectbeveiliging 
Evenementenbeveiliging 
Collectieve beveiliging 
Winkelsurveillance 
Portiers- en receptiediensten 
Alarmopvolging
Mobiele surveillance 
Mobiele alarminstallaties
NIEUW!
Woonhuisbeveiliging 
tijdens vakanties

De gehele 
administratie 
op orde?

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

•  Verwerken van de administratie van a tot z 

•  De btw-aangifte

•  Het opstellen van de jaarrekening

•  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren

•  Overige fi nanciële administratieve vragen

COLUMN/BIANCA

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

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

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

Ik help u 
graag

Net een 
eigen bedrijf 

gestart? 

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

Geef het uit handen!

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 effi ciënt 
gebruik van 
kantoorruimte of 
wachtruimte

REPARATIE

(HER)STOFFEREN

OUDERWETS 
VAKMANSCHAP
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WAUW, WAT EEN FEESTJE!

CATERING 
Wij verzorgen catering op maat voor ieder feest of evene-
ment. Wij hebben alles in huis om van ieder ontvangst 
een succes te maken, of het nu gaat om een intieme 
ontvangst aan huis of een groot uitbundig evenement. 
Bekijk ook ons assortiment verhuurmaterialen.

LEVERING VAN DRANKEN
Wij verzorgen ook graag de drankvoorziening voor uw 
feest of evenement. Wij hebben een ruim assortiment 
aan alcoholische en non-alcoholische dranken voor u ter 
beschikking en kunnen u advies op maat geven voor de 
drankvoorziening op uw evenement of feest.

Mocht u tijdens het feest of evenement drank tekortko-
men dan vullen wij dit direct aan, u hoeft alleen maar te 
bellen. Bovendien betaalt u nooit meer dan u verbruikt 
heeft, want ongeopende fl essen en fusten kunt u bij ons 
kosteloos retourneren.

EXCLUSIEVE AANKLEDING
Heeft u een feest of evenement dat nét dat beetje extra 
nodig heeft? Hiervoor kunnen wij u een complete set 
met hoogwaardige aankleding aanbieden waardoor uw 
feest een exclusieve uitstraling krijgt. Tafels, stoelen, 
hangtafels, ombouw voor koeling of bar; Met deze 
aankleding maakt u iedere ruimte gezellig.

ASSORTIMENT VERHUURMATERIALEN
Wij kunnen uw feest of evenement aankleden tot in de 
kleinste details. Als partyservice beschikken wij over 
een groot assortiment aan verhuurmaterialen waarmee 
u geheel in uw eigen stijl vorm kunt geven aan uw 
evenement of feest. Van mobiele bars, koelingen en 
spoelbakken tot servies en bestek, bij ons kunt u alles op 
maat laten verzorgen.

Zuidhollandsedijk 185, Kaatsheuvel
06-26764026  |  info@johnvanpas.nl  |  www.johnvanpas.nl

NEEM SNEL 
CONTACT OP, 
WANT HET IS 

WEER TIJD VOOR 
EEN FEESTJE!

 

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

Schutweg 3N, Waalwijk • 06-28187586 • info@roellas.nl • www.roellas.nl

IJzersterk 
in rvs

Bij Roellas bent u 
welkom voor 

persoonlijk maatwerk 
voor uw bedrijf, 

woning of tuin. Roel 
Verhoofstad werkt al 
meer dan 25 jaar in 
de metaalbranche. 

Intussen heeft hij 
zich gespecialiseerd 

in het lassen van dun 
plaatwerk. Dé ideale 

leverancier voor u als 
bedrijf en/of als 

particulier. 

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?
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Veeg de paddenstoelen en portobello schoon met 
een borsteltje en snijd in kleine stukjes. Hak de 
walnoten fi jn en snipper de ui. Verhit de helft van de 
olie in een hapjespan en bak de paddenstoelen op 
hoog vuur bruin. Schep ze op een bord en bestrooi 
met peper en zout. Schenk de rest van de olie in een 
pan en bak de ui 3 minuten zachtjes. Pers de 
knofl ook erboven uit en bak de risottorijst even mee, 
tot alle korrels glazig zijn. Voeg de wijn toe en laat 
verdampen. Roer een scheut bouillon door de rijst 
met een pollepel. Voeg de volgende scheut pas toe 
als de vorige is opgenomen door de rijst. Maak zo 
alle bouillon op en laat de risotto zachtjes doorkoken 
tot de rijstkorrels beetgaar zijn (totaal circa 20 
minuten). Schep de paddenstoelen en noten door 
de risotto en warm de risotto nog even door. Breng 
op smaak met wat extra peper en zout. Schep de 
peterselie erdoor, verdeel de risotto over twee diepe 
borden en bestrooi met Zwitserse strooikaas.

INGREDIËNTEN
300 gr gemengde 

paddenstoelen (oester-
zwammen, cantharellen, 

kastanjechampignons)
1 portobello

60 gr walnoten
1 ui

2 eetl olijfolie
peper en zout

1 knofl ook teentje
80 gr volkoren risottorijst/ 
zilvervliesrijst (ongekookt) 

50 ml droge witte wijn
300 ml tuinkruidenbouillon

10 gr gehakte peterselie
1 eetl Zwitserse strooikaas

met portobello
2 PERSONEN - 30 MINUTEN

Paddenstoelenrisotto

Loes, senior media adviseur bij Bruist
Deze heerlijke gerechten van New Fysic zijn mijn favoriete recepten. Ik ben 19 kg 
kwijtgeraakt met New Fysic. Ineke, mijn coach in Breda, heeft mij hier goed bij 
begeleid. Ik vind New Fysic geen straf om te volgen en ik heb me er altijd heerlijk bij 
gevoeld. Daarnaast sport ik bij Move 35 in Breda. Inmiddels ben ik al een half jaar op 
mijn streefgewicht, maar ik vind deze recepten nog steeds heerlijk om te maken ook al 
volg ik geen dieet meer. Mijn gezin kan ook mee-eten en deze recepten zijn erg lekker, 
gezond en makkelijk om te maken. Geniet ervan en smakelijk eten

RECEPT/VAN DE MAKERS

Verdeel de broccoli in kleine roosjes. Schil de 
stelen en snijd deze in dunne plakjes . 
Blancheer de roosjes 2 minuten in kokend 
water en laat ze daarna kort onder de koude 
kraan ‘schrikken’, zo blijven ze mooi groen en 
garen ze niet verder. Snipper de ui, gember en 
de knofl ook. Kook ondertussen de volkoren 
noedels volgens de aanwijzingen op de 
verpakking gaar. Spray wat Frylight bakspray 
in een wok en bak de knofl ook, ui en gember 
circa 2 minuten op middelhoog vuur. Zet dan 
het vuur hoog en voeg de runderreepjes toe. 
Bak circa 3 minuten. Zet het vuur weer wat 
lager en voeg de broccolistukjes toe. Bak 2 
minuten en blus af met de bouillon. Laat het 
geheel nog 2 minuten pruttelen. Haal de wok 
van het vuur en voeg de sojasaus, sesamolie 
en Spaanse peper toe. Breng verder op smaak 
met peper en zout en bestrooi met de 
sesamzaadjes. Verdeel over 2 borden en 
serveer met de volkoren noedels.

INGREDIËNTEN
2 kleine struikjes broccoli

1 ui
stukje verse gember, 2 cm

1 teentje knofl ook
80 gr volkoren noedels

Frylight bakspray
250 gr runderreepjes

1 dl kippenbouillon (tablet)
1 eetl sojasaus

1 theel sesamolie
half Spaans pepertje

peper en zout
1 theel sesamzaadjes

met broccoli,
ui en sesamzaadjes

2 PERSONEN - 30 MINUTEN

Runderreepjes

6160



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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Carnaval vieren?
Wij bezorgen de 
boodschappen thuis

Maak kans op een:

boodschappen-
pakket

t.w.v. € 25,-
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Carnaval vieren?
Wij bezorgen de 
boodschappen thuis
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