DE LANGSTRAAT

Maak van
jouw huis
een thuis

haven12
PLACE TO BE
in Waalwijk

SEPTEMBER 2020 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DELANGSTRAATBRUIST.NL

The place to be in Waalwijk

haven12 biedt meer
dan alleen lekker eten
en drinken!
In onze ‘Entrepot’ hebben we vele
mogelijkheden voor een jubileum,
feest, presentatie of andere activiteit.
Bel of mail ons voor meer informatie.

Het menu van Haven12 heeft een
internationaal karakter met een
eigentijdse twist. We hebben een
ruime keuze aan vis, vlees en vega.
Je kunt kiezen voor kleine gerechtjes
om te combineren en te delen, maar
ook voor heerlijke hoofdgerechten.
Wil je daarna nog niet naar huis?
Blijf dan lekker hangen en geniet van
onze cocktails.

Winterdijk 12, Waalwijk | 0416 221 700
info@haven12.nl | www.haven12.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes en events?
Volg ons dan op Instagram en
Facebook of schrijf je in voor onze
nieuwsbrief.

WWW.HETLUXEBUITENLEVEN.NL
LOSWAL 5A • 4271 BA DUSSEN • 06-40895962 • INFO@HETLUXEBUITENLEVEN.NL

Het Luxe Buitenleven is uitgegroeid
tot een ware Kamado-specialist.
We kunnen u vol vuur over de
mogelijkheden van en de verschillen
tussen de kamado’s uitleggen.
Zoals de Big Green Egg, Kamado Joe,
Primo en The Bastard.
Daarnaast zijn wij inmiddels een begrip
geworden in het ontwerpen en maken
van prachtige buitenkeukens en tafels
voor uw bbq en/of tuin.

COLOFON
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VOORWOORD/SEPTEMBER
ADVERTEREN?

Mail naar
ist.nl
nl@nederlandbru
of bel
076-7115340

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout
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Voor ons gevoel is het jaar pas net begonnen, maar het is alweer
september. Scholen zijn weer geopend en de meeste mensen
hebben hun zomervakantie alweer achter de rug. Waar je ook bent
geweest, we hopen van harte dat je weer voldoende energie hebt
om er een tijd lekker tegenaan te kunnen.

Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

Bruisende lezer,

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. 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 is een uitgeverij van glossy magazines die
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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Hoewel wij tijdens de zomer natuurlijk gewoon door hebben gewerkt
om elke maand weer een mooi magazine samen te stellen, hebben
wij waar mogelijk eveneens de tijd genomen om af en toe heerlijk te
ontspannen en te genieten van de zon. We zijn dan ook klaar om te
knallen en jullie ook de rest van het jaar maandelijks weer van
nieuwe, inspirerende magazines te voorzien.

DE LANGSTRAAT
HEUSDEN

RAAMSDONKSVEER

WAALWIJK
WASPIK

OOSTERHOUT

Inhoud

KAATSHEUVEL

REESHOF
TILBURG
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

GEERTRUIDENBERG

Niemand die weet wat dit jaar ons nog zal brengen en de situatie zal
(wereldwijd) voorlopig nog wel een tijdje allesbehalve normaal
blijven, maar wij zijn positief. Net als alle bruisende ondernemers,
die ons ook voor deze nieuwste editie van Bruist weer een kijkje in
hun ‘keuken’ geven. Laat je dus inspireren en geniet van wat
hopelijk nog een hele mooie maand belooft te worden.

Lea en Marcel Bossers
Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Reeshof Bruist.

BRUIST/WONEN

Maak van
jouw huis een thuis
Je huis kan nog zo mooi zijn ingericht, het zijn vaak de accessoires die het
maken tot jouw thuis. Fijne spulletjes die jij hoogstpersoonlijk hebt uitgezocht
en die weerspiegelen wie jij bent.

Er wordt vaak gezegd dat over smaak niet valt te
twisten en dat geldt zeker voor accessoires. Wat jij
mooi vindt, of wat voor jou bijvoorbeeld van grote
waarde is, omdat je het van een dierbaar iemand
hebt gekregen, zou een ander misschien nooit in
zijn huis zetten. Maar dat is juist het mooie. Jouw
huis, jouw smaak, jouw eigen identiteit.

zet je het ergens neer. Weer een accessoire erbij!

Jouw stijl
Nu zullen heel wat interieurstylisten om het hardst
roepen dat je niet zomaar alle accessoires in je
interieur kwijt kunt, dat het er niet te veel moeten
zijn en dat ze ook nog eens stijlgevoelig moeten
zijn. Vanuit hun vakgebied klopt dit zeker, maar...
als jij je nu thuis voelt tussen die spullen, hoeveel
het er ook zijn, is dat dan juist niet wat jouw huis
eigen maakt? En woon je liever in een ‘showroom’
of in een huis dat jouw stijl uitademt? Kies dus
gewoon wat jij mooi vindt. Kijk niet alleen naar wat
goed past in je interieur, maar ook naar wat bij jou
past. Waar krijg jij een glimlach van op je gezicht
als je de woonkamer binnenloopt? Alleen dán
zullen accessoires jouw huis tot een thuis maken.
En vindt iemand anders het niet mooi? Pech
gehad! Dit is wie jij bent.

Vakantievondsten
Beperkten de accessoires zich vroeger in veel
huishoudens tot wat ingelijste foto’s, kaarsen,
kussens, vazen en misschien wat beeldjes. Tegenwoordig kun je het haast zo gek niet verzinnen of
je kunt het als accessoire kwijt in jouw interieur.
Zo zie je in heel veel huiskamers de meest
bijzondere vondsten van tijdens hun vakantie.
Soms heb je niet eens een idee wat je nu
precies gekocht of gevonden hebt, maar jij vindt
het mooi, voor jou zit er een herinnering aan, dus

ACCESSOIRES
WEERSPIEGELEN
WIE JIJ BENT
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Op zoek naar mooie accessoires om van jouw huis een thuis te maken? Op www.nederlandbruist.nl
vind je heel wat leuke adresjes, waar je ongetwijfeld slaagt voor de leukste accessoires.
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Bij ATS-kliniek staat kwaliteit voorop

Doen waar
jij je goed
bij voelt

De kwaliteit van het leven, lekker in balans, zowel

Bij ATS-kliniek kun je terecht voor behandelingen aan

fysiek als psychisch. Een plastische of cosmetische

het gelaat (o.a. facelift, neuscorrectie en ooglidcor-

ingreep kan uitkomst bieden om je weer een natuur-

rectie), lichaam (o.a. borstvergroting en buikwandcor-

lijk mooier resultaat te bieden en zelfverzekerder

rectie), laserbehandelingen (o.a. ontharing en huid-

door het leven te gaan.

verbetering) en injectables (o.a. botox en fillers).

Onze ervaring, vakkennis en persoonlijke benaderingen

Stoor jij je eraan dat rimpels je gezicht ouder doen

staan garant voor topkwaliteit. Het doel van het team

lijken? Last van storende haargroei? Toe aan een frisse

van ATS-kliniek is te allen tijde om jouw wensen op een

oogopslag? Neem voor meer informatie of het maken

zo mooi mogelijke manier te realiseren. Onze deskundi-

van een afspraak voor een gratis intake gesprek

ge en ervaren specialisten staan van consult tot en met

contact op via:

nazorg voor jou klaar. We zijn altijd volop betrokken en

073 684 73 15 of atskliniek.nl

begaan. Dat is het voordeel van een kleinschalige kliniek
bij jou in de buurt. Vanwege onze hoge kwaliteitseisen
besteden wij veel meer tijd aan behandelingen dan
anderen. Dat noemen we kwaliTIJD.

Al 20 jaar lokaal en vertrouwd
Wolput 30 Vlijmen, T 073 - 684 73 15, E info@atskliniek.nl,  /atskliniek,  /ats_kliniek
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SHOPPING/NEWS

VOL SMAAK EN NOSTALGIE
De maanden september en oktober staan
onder de bierliefhebbers bekend als
bokbiermaanden. Het sterke seizoensbiertje
van Scheldebrouwerij heeft een complex
aroma, opgebouwd uit tonen van karamel,
toffee, pruimen en gedroogd fruit. Het
herinnert je aan smaken zoals Haagse
Hopjes. Een bier vol smaak en nostalgie!
www.scheldebrouwerij.com

IBIZA LOOK
Met dit bohemienachtige kussen Rimago geef
jij jouw bank of bed een nieuwe look-en-feel. Dit
langwerpige kussen is 30 cm hoog en 70 cm breed.
Het heeft een mooi zwart-wit geweven patroon
en speelse franjes aan de zijkanten.
Kussen Rimago, € 39,www.livinroom121.be

LEZERSACTIE
Maak nu kans op
deze vaas in koraal
t.w.v. € 26,-

B

C

D

E

H

I

J

K

L M N

O P Q R

S

V W X

Z

Y

F
T

LEZERSACTIE

G

A

U

Maak kans op
één van de 10
Hop On Hop Off
tickets van
Dordrecht Tours.

AYURVEDISCH
GENIETEN
In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao kurkuma en tulsi.
Deze ‘heilige basilicum’ is al meer
dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel
vormt dit een unieke chocolade met fijne,
kruidige tonen van zoethout en venkel.
www.lovechock.nl

Ontdek Dordrecht en omgev
ing op een orginele
manier. Aangeboden door:

Heerlijk
n
e
r
e
m
o
z
a
n
win
LEZERSACTIE

SMAAKMAKERS
Lima komt dit najaar uit met drie pittige smaakmakers
die al je gerechten pimpen. Een verrassende final touch
voor een frisse twist in je salades en als smaakmaker
in je groenten, soep, granen, tofu, sauzen, marinades...
Elke mix heeft zijn eigen originele smaak.
www.limafood.com

Pimp je interieur met deze
.
vaas Dalyan - keramiek koraal
.
cm
30 cm hoog, diameter 15
Aangeboden door
.
Liv'in Room 121 in Antwerpen
www.livinroom121.be

glossy uit
Nederland Bruist en van de
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
cht,
beri
dit
jouw regio. Tag je vrienden in
INROOM121
stuur je gegevens o.v.v. #LIV
zijn van deze leuke actie! Of
t.nl.
ruis
ndb
naar prijsvraag@nederla
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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 stuu
r je gegevens o.v.v. #DORDR
ECHTTOURS
naar prijsvraag@nederlandb
ruist.nl.

Maak kans op deze
modieuze rugzak van
Gaastra t.w.v. 119,Deze stevige rugzak van
duurzaam materiaal heeft
een ritsvak aan de voorkant
en stabiele draaghengsels.
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OOG VOOR DETAIL
Kenwood voegt de revolutionaire Chef Titanium en
Chef Titanium XL toe aan het assortiment keukenapparaten.
Om gepassioneerd te koken zonder moeite, of het nu oma’s
appeltaart is of een nieuw recept dat je wilt klaarmaken. Dankzij
de mooie strakke look met oog voor detail is de Kenwood Chef
Titanium een eyecatcher in elke keuken.
www.kenwoodworld.com

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. #GAASTRA naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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BRUISENDE/ZAKEN

Onderneemster Marianne van Zanten begon in 2017 met haar bedrijf Bloemeninterieur.
Dankzij haar klantgerichte en betrokken werkwijze is een bezoek aan Bloemeninterieur
een fijne belevenis. Daarnaast ben je er altijd zeker van een goed product van hoge
kwaliteit. Dat geldt zowel voor de bloemen als de interieurartikelen in de winkel.

Bloemenwin kel

met een zee aan m oge lijkheden
GESPECIALISEERD IN GROTERE STUKKEN

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

BLOEMEN BEZORGEN

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

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

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

Eigenaresse: Marianne van Zanten
Gevestigd in Raamsdonksveer en Hank
Hank (alleen op afspraak)
Gangboord 1A Raamsdonksveer
0162-225539 | info@bloemeninterieur.nl

Je vindt Bloemeninterieur in het centrum van Raamsdonksveer. Er is volop gratis
parkeergelegenheid voor de deur. Breng jij binnenkort een bezoek?
14
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DITJES/DATJES

TOT IN DE PUNTJES GEREGELD

HORECAGELEGENHEDEN
Flexibilliteit is gewenst wanneer het om een café,
restaurant of andere horecagelegenheid gaat. De
consumptie van dranken kan op een dag sterk
veranderen en dus kan het gebeuren dat een fust bier of
doos wijn ineens leeg is. Daarom staan wij altijd klaar om
bij te springen indien u ineens door uw voorraad heen
bent, u hoeft ons alleen maar te bellen en uw voorraad
is binnen de kortste keren weer aangevuld. Desgewenst
kunnen wij ook uw biertaps reinigen en van onderhoud
voorzien.

Voor bedrijven, verenigingen en horecagelegenheden
verzorgen wij de periodieke levering van dranken en
etenswaren. Op afgesproken tijden komen wij bij uw
bedrijf of vereniging langs om de drankvoorraad te
inventariseren en waar nodig aan te vullen.
BEDRIJFSKANTINE
Of uw bedrijf nu 10 of 100 werknemers telt, wij kunnen
de levering van dranken en etenswaren voorzien.
Wekelijks inventariseren wij de voorraad en vullen
we deze aan waar nodig. Frisdranken, maar ook
alcoholische dranken. Daarnaast leveren wij snoep,
snacks, verpakkingsmaterialen en schoonmaakartikelen.

SPORTKANTINES
Met vaste trainingsavonden en wedstrijddagen bent
u gebaat bij een aangevulde voorraad dranken en
etenswaren op de drukke momenten. Wij vullen uw
voorraad op vooraf afgesproken
tijden aan zodat u nooit voor
NEEM SNEL
verrassingen komt te staan.
CONTACT OP,
WANT HET IS
WEER TIJD VOOR
EEN FEESTJE!

ZAKELIJKE EVENEMENTEN
Ook al uw zakelijke evenementen kunnen wij van A tot
Z regelen. Indien u een receptie, open dag of andere
feestelijke activiteit heeft kan onze partyservice dit
evenement volledig voor u verzorgen.

Zuidhollandsedijk 185, Kaatsheuvel
06-26764026 | info@johnvanpas.nl | www.johnvanpas.nl
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21 september luidt officieel het einde van de zomer in.
September was vroeger ook de maand van de vogelvangst.
Tot 1912 werden vinken gevangen die in september naar Afrika
trokken. Deze vinken, ook wel ‘septembertjes’
genoemd, werden in kooien gezet omdat ze zo mooi konden zingen.
Door simpelweg wat accessoires te vervangen kun je
eenvoudig de complete uitstraling van jouw woning veranderen.
27 september is Werelddovendag.
Hoe het precies komt, is een raadsel, maar mensen die in
dan
september zijn geboren wegen meestal minder
A B C D E F G
mensen die in andere maanden zijnH geboren.
I J K L M N
P Q R S T U
Accessoires maken van jouw huis een Othuis.
V W X Y Z
Wist je dat september ook wel de herfstmaand
of de
fruitmaand wordt genoemd?
Geboren in september? Dan heb je volgens onderzoek een kleinere
kans om ooit in de gevangenis te belanden.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza | info@garbi-hotel.com | +34 971 300007 | www.hotelgarbi-ibiza.com
20
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MEER VETVERLIES, MEER ENERGIE, MEER FOCUS, BETER SLAPEN

MET NAT VOEL JE JE
GEWOON BETER IN JE VEL!

I
JANUAR

APRIL
KETO // OS NAT® zijn de eerste en enige 100% natuurlijke, gefermenteerde ketonenpoeders die bioidentiek zijn aan ons lichaam. NAT staat voor Natural Advanced Technology.
Maak het aan met met water en je lichaam wordt binnen een uur in ketose gebracht, wat zorgt voor
meer energie, meer focus, meer vetverlies, minder honger of snaaitrek, betere spieropbouw, betere
spijsvertering, beter slapen en je gewoon beter in je vel voelen.
Fox Lifestyle
Grotestraat 333, Waalwijk | 06-44844289 | organisatiefox@gmail.com | www.foxlifestyle.nl
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Binnenkijken in bijzondere
gebouwen waar je normaal nooit
komt, dat is wat je ook dit jaar weer
tijdens de Open Monumentendag
kunt doen. Weliswaar op veel plekken
in een aangepaste vorm vanwege
het coronavirus. Het aanbod en
aantal activiteiten is anders dan
anders. Soms gaan monumenten
fysiek open, andere openen digitaal
speciaal voor deze gelegenheid
hun deuren. Ga niet zomaar op
pad, plan en reserveer je bezoek
of maak een virtuele reis door
monumentenland met dit jaar als
thema: Leermonument. Benieuwd
naar wat er dit jaar precies wordt
georganiseerd en waar?
Check www.monumenten.nl
voor meer informatie over de
activiteiten die op 12 en
13 september plaatsvinden.

BINNEN/BUITEN

LOVE SARAH

Vastbesloten om de droom van haar overleden
moeder, het openen van een eigen bakkerswinkel in het Londense Notting Hill, uit te laten
komen, besluit de negentienjarige Clarissa de
hulp van haar moeders beste vriendin Isabella
en haar vervreemde, excentrieke oma Mimi in
te schakelen. De drie generaties vrouwen
zullen hun rouw, onzekerheden en onderlinge
verschillen moeten zien te overwinnen om de
herinnering aan de door hen zo geliefde Sarah
levend te houden. Dit alles doen ze door hun
winkel te vullen met liefde, hoop én kleurrijk
gebak van over de hele wereld.
LOVE SARAH is vanaf 10 september te
zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DINEY COSTELOE
Engeland, 1937. Als Adelaide ontdekt dat
de man die haar heeft opgevoed niet haar
vader is, staat haar leven op zijn kop. Ze
gaat op zoek naar haar andere familie en
vindt haar tante die moeder-overste is van
een Frans klooster. Adelaide reist naar haar
toe en er groeit al snel een band tussen de
vrouwen. Frankrijk, 1941. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog gaat Adelaide terug naar
Frankrijk, nu als spion. Met hulp van haar
tante en enkele andere nonnen probeert ze
zo veel mogelijk mensen te redden van de
Duitsers. Maar dat is gevaarlijk werk en
niet iedereen is te vertrouwen...
TWEE MOEDIGE VROUWEN van Diney
Costeloe is vanaf 22 september verkrijgbaar.
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Hooikoorts door graspollen?
Kunstgras biedt een oplossing!
In verschillende kleuren groen met bruin mosdraad!

De leverancier van kwaliteit kunstgras!
Niets zo vervelend als een loopneus en tranende en
rode ogen door hooikoorts! Het weer, fijnstof, roken,
erfelijk bepaald, maar ook graspollen kunnen hier een
oorzaak van zijn.

Met kunstgras minder last van hooikoorts!

Deal

lever deze coupon in voor

Wilt u weten hoe dit in zijn werk gaat, wat
het kost en wat de andere voordelen zijn?

drukverdeeldoek
t.w.v. € 2,95 m2

Bezoek onze kunstgras-showtuin
in Oirschot en wij leggen u graag uit
wat kunstgras voor uw hooikoortsklachten door graspollen kan
betekenen.

GRATIS

KUNSTGRAS
IN DE TUIN

GEKLEURD
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS
OP BALKON
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SPORT- EN SPEEL
KUNSTGRAS

Een vrijwel onbekend voordeel van kunstgras is dat het helpt tegen
hooikoortsklachten! Het is natuurlijk niet zo dat uw hooikoorts overgaat,
maar ook mensen die last hebben van een allergie door grassen kunnen
eindelijk met de voetjes omhoog op hun eigen gazon van kunstgras!
En dat zonder extra last van hooikoorts!
Daarnaast zijn er geen allergische reacties
op kunstgras bekend.

PROMOCODE: BRUIST
GELDIG IN SEPTEMBER EN
OKTOBER 2020

Geeneindseweg 2, Oirschot | 06 14 46 03 55
info@gardensense.nl | www.gardensense.nl
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BRUISENDE/ZAKEN

Yutakana: voor de echte sushilovers!
WIJ HEBBEN ÉÉN VAN
DE MEEST UITGEBREIDE
MENUKAARTEN DIE JE
KUNT TEGENKOMEN IN
EEN SUSHIRESTAURANT

De 26-jarige Fu Chen is sinds
2015 eigenaar van Yutakana in
Waalwijk. Dat was toen nog een
wokrestaurant, maar in 2017 ging
het roer om en werd de formule
aangepast. Sindsdien is Yukatana
een All You Can Eat sushi & grill
restaurant. Vanaf dag één zijn
de reacties lovend. “We krijgen
veel goede feedback en mooie
recensies. We doen er dan ook
alles aan om het onze gasten
naar de zin te maken door het
leveren van topkwaliteit”, aldus
Fu Chen.

Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan
wel honderdvijftig verschillende gerechten op
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor
terugkomen.”

Culinaire ervaring

Genieten

“Ons streven is om altijd gerechten van
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze

Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum,
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.”

Sint-Jansplein 51, Waalwijk | 0416-650556
info@yutakana.nl | www.yutakana.nl
Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
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Recensie op Tripadvisor
door Ran D: ‘Het beste
sushi & grill restaurant
in Waalwijk’.

TIP

Reserveren
kan via
www.yutakan
a.nl

BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger voor www.colorstories.nl
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The best of…

...Earth, Wind & Fire is voor ons echt wel
‘September’. De R mag dan wel weer in de
maand zijn, maar dit nummer is nog steeds
zomers swingend. Zo óók deze beautyproducten!

1. More Than Glow Highlighter van Catrice, € 3,99 www.catrice.eu
2. Sunglas Phi Phi van The Little Green Bag, € 39,95 www.thelittlegreenbag.nl
3. Aqua Allegoria Orange Soleia van Guerlain, vanaf € 80,- www.guerlain.nl
4. Vamp! Sexy Lashes van Pupa, € 19,95 www.pupa.nl
5. New Glow van Payot, € 36,- www.payot.nl
6. Shimmering body oil van essence, € 4,39 www.essence.eu

7. Energizing Hand & Body Wash van Babor, € 28,90 www.babor.com
8. Rouge Volupté Shine Rock’n Shine van Yves Saint Laurent, € 38,- www.ysl.com
9. The Essentials Eye Palette Warm Cranberry van bobbi brown, € 44,- www.bobbibrowncosmetics.nl
10. Wrap Hyal-Aqua van Qiriness, € 4,40 www.iciparisxl.nl
11. Hydraluron™ + moisture mist van Indeed, € 29,95 www.iciparisxl.nl
12. Borstel Pink Gingham van Rock & Ruddle, vanaf € 37,95 www.skins.nl

28

29

Skin Care

Ook voor jouw huidprobleem is er een oplossing

Onze huid is een
kostbaar bezit. De huid
beschermt ons tegen
schadelijke invloeden
zoals virussen,
bacteriën, warmte,
kou en uitdrogen.
Bovendien laat de huid
zien hoe het met
ons gaat.

Je huid verandert ook steeds. Naast erfelijke factoren, leefstijl en
hormoonschommelingen, laat ook de tijd haar sporen na.
Na je dertigste begint het verouderingsproces. Je huid wordt langzaam minder
elastisch en heeft meer aandacht nodig dan in je jeugdjaren. Ook staat je
huid voortdurend bloot aan hormoonschommelingen, de maandelijkse cyclus,
zwangerschap en overgang, met alle gevolgen voor de huidconditie.
Het is daarom belangrijk de huid een juiste verzorging te geven en in optimale
conditie te houden. Je zou kunnen zeggen: je huid als visitekaartje.

Huidverbetering en het oplossen van huidproblemen
Door de huid in goede conditie te brengen, lossen we problemen op en vertragen
we de gevolgen van het ouder worden.
Met kennis, ervaring en onze gedegen medische achtergrond laten we je huid
er weer mooi, gezond en gaaf uitzien! We werken daarbij met de allernieuwste
behandeltechnieken zoals geluid en laser.

Huidproblemen

Behandelingen

• Huidveroudering / rimpels
• Couperose
• Rosacea
• Geïrriteerde rode huid
• Gevoelige droge huid
• Acne
• Pigmentatie / donkere kringen

• Complete huidverzorgingsserie
• Huidverbeterende peelings
• Laser huidtherapie
• Deesse LED huidtherapie
• Ultrasoon huidbehandelingen
• Injectables
• Permanente make-up

Bloemenoordplein 1, Waalwijk | 0416 – 314 946 | info@jonishi.nl | www. jonishi.nl
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WELKOM
Een warm welkom voor nieuwe klanten om
alle stress los te laten en uw huid in goede
conditie te brengen.
Voor uw veiligheid
hebben we al het
mogelijke gedaan.
We werken met
een speciaal
behandelscherm en
volgen alle regels
van RIVM op, zodat u kunt genieten van de
behandeling.

Kennismakingsbehandeling voor een
sterk gereduceerd tarief
Normaal € 79,Nu

€ 49,-

Behandelingen:
• Huidanalyse & persoonlijk huidadvies
• Reiniging
• Peeling/ Lysing
• Verwijdering onzuiverheden
• Epileren wenkbrauwen
• Massage gelaat
• Masker/ verzorging
• Afsluiting met dag/ nachtverzorging

Bel voor een
afspraak, onze
specialiste neem
t
graag de tijd
voor u

Alle producten worden afgestemd
op uw persoonlijke huidtype.

Skin Care

Injectables

Permanente make-up
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Tattoo verwijderen

Spray Tan

Supradeck terrasplanken
100% gerecycled

AFMETINGEN
Dikte

Breedte

Lengte

23 mm

140 mm

2.2 m

Respect voor het milieu is een prioriteit bij Supradeck. Daarom
produceren wij ons product uit 100% gerecycled en recyclebaar
materiaal. De planken zijn opgebouwd uit 65% gerecycled
hardhout gecombineerd met gerycled kunststof, bedekt met een
polymeer coating dat de buitenste laag afdicht in een waterdichte,
vlek- en krasbestendige en kleurvaste plank. U krijgt 25 jaar
garantie en heeft geen onderhoud aan de planken.
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Showroom & Magazijn: Emmikhovensestraat 8, Waalwijk
0416-760 800 | WhatsApp: 06-30 53 64 00 | info@houtdirect.nl | www.houtdirect.nl
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Online

WAT TE DOEN
MET DE SOCIAL
MEDIA VAN EEN
OVERLEDENE?

BRUIST/LIFESTYLE

rouwverwerking
Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare.
Een ervaring waar iedereen op zijn eigen manier mee omgaat. Zelfs internet
kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Een vraag waar ze vroeger niet mee hoefden te
dealen, maar die tegenwoordig steeds meer aan de
orde van de dag is, is: wat te doen met de social
media accounts van de overledene? Deel je daarop
met de volgers dat iemand is overleden en, zo ja,
wanneer doe je dat? Verwijder je het account of laat
je het een herdenkingsstatus geven? En hoe lang
dan? En wie mogen de pagina bezoeken?

overledene. Dit kan helpen bij de rouwverwerking en
uitgroeien tot een postuum eerbetoon waarvan het
lezen veel steun kan bieden aan de directe
nabestaanden. De stap om het account na verloop
van tijd alsnog te sluiten wordt daardoor misschien
wel wat lastiger, maar dat is van latere zorg.

Online contact met lotgenoten
Social media en internet bieden daarnaast ook steun
aan nabestaanden die niemand in hun omgeving
hebben met wie ze kunnen (of willen) praten. Wil je
wel je ei kwijt, maar niet bij familie of vrienden,
bijvoorbeeld omdat die al genoeg hebben aan hun
eigen verdriet, dan is het dus ook een idee om even
het internet te doorzoeken. Er zijn tegenwoordig
heel wat online groepen (onder andere via
Facebook) en forums waar je met lotgenoten kunt
praten over jouw rouwproces. Soms werkt het nu
eenmaal beter als je even (anoniem) kunt ‘praten’
met een onbekende...

Steun bij rouwverwerking
Allemaal vragen waar je als nabestaande over na
moet denken, tenzij een en ander is vastgelegd in een
zogenaamd Social Media Testament. Is dat er niet en
weet je eigenlijk niet zo goed wat te doen, dan kan het
een goed idee zijn om de social media accounts (in
ieder geval een tijdje) in stand te houden. Voor veel
mensen vormen social media kanalen als Facebook
na iemands overlijden namelijk een middel om
contact met elkaar te zoeken, elkaar te steunen en
een mooie boodschap achter te laten voor de

Wil jij meer weten over wat er allemaal geregeld moet worden na een overlijden?
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse uitvaartondernemers die je hierover kunnen informeren.
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Autorijden was nog nooit zo leuk
De nieuwe Citroën C3 tilt het design van compacte auto’s naar een geheel
ander niveau. Met zijn kleurrijke accenten en optionele opvallende Airbumps
is het de perfecte stadsauto waarmee u gegarandeerd hoofden zult laten
draaien. U kiest zelf in welk thema u uw auto uitvoert. Ontdek wat er allemaal
achter dit frisse, nieuwe uiterlijk schuilt.
De nieuwe Citroën C3 is een bijzonder
charismatische persoonlijkheid. De
energieke look-en-feel gaan veel verder
dan het design. Het dynamische karakter
van de auto past bij elke gebruiker.
Ga vol frisse energie op weg en laat u
verbazen.
Parkeren is nooit meer een probleem
Er zijn tal van high-tech opties om
uw auto mee uit te breiden. Het
3D-navigatiesysteem is voorzien
van spraakherkenning, met de
dodehoekbewaking mist u nooit meer
een motorrijder in uw kielzog en de
achteruitrijcamera maakt fileparkeren een
eitje. Met de optionele ConnectedCAM
legt u gemakkelijk al uw rijervaringen

vast. Zo kunt u die prachtige bergrit ook
na de vakantie nog herbeleven en komt
de camera daarnaast ook van pas als u
in een ongeval belandt.
De nieuwe Citroën C3 is de ideale
stadsauto
Met een lengte van minder dan vier
meter is de nieuwe Citroën C3 een
bijzonder praktische auto om door
drukke gebieden te manoeuvreren.
Ondanks zijn geringe lengte hoeft u
echter geen concessies te doen in interne
ruimte. De bagageruimte heeft een
indrukwekkende inhoud van maar liefst
300 liter. Kleinere spullen kunt u met
gemak kwijt in het brede dashboardkastje
met een inhoud van 6,25 liter.

Den Bosch Rietveldenweg 58 A | 073 621 9023
Waalwijk Zanddonkweg 2 | 0416 33 33 21
Genderen (occasion center) Genderensedijk 11 | 0416 35 11 05

GA VOOR DE NIEUWE CITROËN C3

info@vosgewoongoed.nl | www.vosgewoongoed.nl
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De expert op het gebied van vloeren
Ontdek onze collectie in diverse stijlen!

Pvc, laminaat, tapijt, linoleum en vinyl, onze
collectie vloeren is enorm uitgebreid. De keuze
voor een vloer is een persoonlijke, maar niet
altijd makkelijke opgave.
Kiest u voor de laatste trends, zoals
bijvoorbeeld een pvc-vloer in visgraatmotief,
of toch voor het warme en zachte karakter van
tapijt? Wij hebben alles in huis om u van het
beste advies te voorzien.
Daarnaast kunt u rekenen op de beste service
en hebben wij natuurlijk eigen
stoffeerders die iedere vloer
perfect voor u leggen.

Magneet
Interieurs neemt
u 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

Kom gerust een kijkje nemen,
dan lichten wij graag toe wat
we voor u kunnen betekenen.

“Gratis advies
en persoonlijke
begeleiding”
Camiel Klerx
38

VLOEREN
RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17
www.magneetinterieurs.nl
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Jouw
motorkleding
weer als
nieuw?

Sport
in beeld

Zondagavond, met het bord op schoot. Tijd voor Studio Sport. Meerdere
generaties zijn met dit beeld opgegroeid en nog steeds is het voor veel mensen
(met name mannen) vaste prik. Niets gaat voor de sport, zelfs het eten niet!
Sport is nu eenmaal voor veel mannen een ‘ding’. Niet
voor niets dat een programma als Studio Sport al meer
dan zestig jaar razend populair is. Al vanaf de eerste
uitzending op 5 april 1959 - destijds nog onder de
oude naam Sport in Beeld - weet het wekelijks heel
wat kijkers aan de buis te kluisteren. En dus vooral
op zondag, rond etenstijd, wanneer het eredivisievoetbal de hoofdmoot vormt van de uitzending.

ice!
ratie
Repa snelserv
bedrijven +
particulieren
stomerij

Maar Studio Sport is meer dan voetbal alleen en ook
meer dan die ene uitzending op zondag. Het
programma doet de hele week verslag van de grote
sportevenementen. Helemaal in de periode van
belangrijke toernooien als het EK en WK en uiteraard
de Olympische Spelen is het programma nog altijd
een kijkcijferkanon. Sport doet het sowieso goed op
tv. Zo is naast voetbal ook de Formule 1 één van de
meest populaire sporten om te bekijken. Hoe vroeg de
race ook begint en hoe lekker het weer buiten ook is,
half Nederland zit voor de buis. Sport verbroedert dus
echt. Niet alleen op het veld, maar ook voor de tv.

Kleding Reparatie Waalwijk
ook voor het repareren van motorkleding en het
schoonmaken van je sneakers.

strijkservice
wasserij
LIKE ONS

MAN/CAVE

Mondkapjes bij
ons verkrijgbaar!
Grotestraat 315, Waalwijk
06-17893050
kledingreparatie.waalwijk@gmail.com
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WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

€999.SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
Netherland

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl
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OUTDOOR FURNITURE

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling
249 x 249 cm., tafel 80 x 80 cm. e nbieding is geldig in de
nd sep e ber 2020 olang de
voorraad strekt. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts 231 x 88,5 cm., hoekdeel 88,5 x
88,5 cm., rechthoekige tafel 137 x 88,5 cm., vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5
cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm., ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als
1-persoons ligbed.
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Goed afscheid nemen?

COLUMN/FIT20

Fit in 20 minuten

Dat kan bij Dierencrematorium Memoria

Dat er in de omgeving grote behoefte is 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.

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

Kennismakingstraining

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

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

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

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

fit20 Waalwijk | Eigenaar: Jordy Sasabone
Grotestraat 313A, Waalwijk | 0416-534627 | www.fit20.nl
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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 honderd procent 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 het feit dat uw dierenarts wellicht een samenwerkingsverband heeft
met een ander dierencrematorium is het mogelijk om Dierencrematorium
Memoria het transport, het afscheid en de crematie te laten verzorgen.

EIGEN
OPHAALDIENST

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

Ook bij uw
dierenarts

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

Ambachtelijk
handwerk van

BRUISENDE/ZAKEN

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

Xylo Wood Design
werkt zowel voor
particulieren als voor
bedrijven.
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Nieuwsgierig geworden?
Breng eens een bezoekje
aan de showroom!

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!

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

ALLES VOOR
UW FEEST
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.
info@bythirsa.com
www.bythirsa.com

She said: Yes!

VAN SLINGERS

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.

Create brilliant memories
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EN CONFETTI

TOT DE PRACHTIGSTE

OUTFITS
Tovulon de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

06-22996006 | www.tovulon.nl
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Tovulon
Grotestraat 172
Drunen

Bij de Zebra Shop overheerlijke
loempia’s om mee te nemen!

voor een aangenaam binnenklimaat

Ook in deze onzekere tijd blijven wij voor u heerlijke verse
broodjes bereiden. Uiteraard is dit om mee te nemen. Wij
pakken het netjes voor u in en verzoeken u vriendelijk om
niet aan onze picknicktafels plaats te nemen.
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. En net zoals vorig jaar heeft onze kok weer
vers gemaakte soepen, zoals
erwtensoep, goulashsoep en
champignonsoep. Ook om mee te
nemen...

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

Hierbij een greep uit onze
bestellijst:
Baguette gezond
Baguette pikant gehakt.
Heerlijke snacks
Baguettes met diverse
salades
• Baguette filet totaal
•
•
•
•

Graag telefonisch
bestellen op
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Klanten kunnen er ook
terecht voor autoartikelen
zoals olie en koelvloeistof,
evenals voor sigaretten,
snoep en ijs.

0416-275541

Zelfs voor een overheerlijke loempia bent u bij
ons aan het juiste adres.

Amerikastraat 43, Kaatsheuvel | 06 26482527 | info@byharley.nl | www.byharley.nl

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

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

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

BRUISENDE/ZAKEN

Zakelijk advies nodig?
Bel Klijn Advies

Zet je eerste stap naar een
fit en gezond leven!
Kevin van Gestel opende vorig jaar zijn Personal Fitnessstudio aan de Grotestraat 274 in Waalwijk. Bij Personal
Fitness heiligen ze het principe dat een gezonde geest in
een gezond lichaam zit.

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.

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

Welkom bij Klijn Advies.

“BIJ ONS STAAN DE
WENSEN VAN DE KLANT
CENTRAAL”

We richten ons voornamelijk op zakelijke dienstverlening en advisering
voor het Midden- en Kleinbedrijf . Denk aan onder meer bedrijfsadministraties, 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 voorop staat.

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.

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

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

Meer weten over onze diensten?
Neem eens contact met ons op, we staan u graag te woord!
Eigenaar: Marco Klijn | Modelleur 6, Kaatsheuvel | 0416-274586 | www.klijnadvies.nl
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Grotestraat 274, Waalwijk | 06-22068623 | waalwijk@personalfitnessnederland.nl | www.personalfitnessnederland.nl
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Blij dat ik rij! Maar eerst nog ‘even’ slagen...

RIJBEWIJS/TIPS

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!

Natuurlijk bij Jac Klijn!

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

Tip 8

Ik heb last van faalangst. Wat nu?
Speciaal voor mensen die dichtklappen bij spannende
momenten zoals het afleggen van een examen is er het
faalangstexamen. Het CBR komt deze doelgroep graag
tegemoet. De examinatoren weten hoe hier mee om te
gaan en nemen extra de tijd om de kandidaat gerust te
stellen. Tijdens het examen is het bovendien mogelijk om
een time-out aan te vragen om even bij te komen en de
spanning even van je af te zetten. Het faalangstexamen is
niet gemakkelijker dan een gewoon examen: de eisen zijn

Bouwmaterialen?

precies hetzelfde. Je krijgt alleen langer de tijd
(80 minuten) voor de examenrit die op zichzelf
maar 35 minuten duurt. Let op: denk goed na of
je dit examen nodig hebt, want het faalangstexamen is wel duurder dan het reguliere examen.

BPG
daar bouw
je mee!

Wil jij informatie over het faalangstexamen?
Neem dan contact met ons op via onderstaande
gegevens.

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

SIERBESTRATING
BOUWMATERIAAL

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

Aanhangwagen

Bromfiets

Motor

Vaarbewijs

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

BADKAMERS

Vraag
een
GRATIS
proefles
aan
GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!
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AMERIKASTRAAT 18
KAATSHEUVEL
0416-280055
WWW.JAC-KLIJN.NL

SPECIAAL VOOR JOU

Die wil ik ook
in mijn huis!

Maak van jouw huis een echte eyecatcher met onze unieke
woonaccessoires voor in de woonkamer, keuken, slaapkamer
of voor op kantoor. Ook voor je tuin hebben we unieke
spulletjes die het leven net wat leuker maken. Onze design
woonaccessoires en trendy woondecoratie zijn perfect als
cadeau, maar natuurlijk ook als verwennerijtje voor jezelf.

Kleuraccenten

Dit is het toverwoord je kan als de basis goed is
je interieur snel en eenvoudig aanpassen aan de
seizoenen of gewoon met een lekkere felle kleur.
Echte eyecathers in je huis.

Voor welke combinatie ga jij?

Nieuwsgierig?

Bestel dan ons magazine via:
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco
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Fabriekstraat 55, 5038 EM Tilburg | 013 590 4459 |
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Casa Blanco |

casablancotilburg

Jullie bruiloft in beeld?

Dé specialist in onderhoud
en reparatie

nen wij maken’

‘Alles waar een motor in zit, kun

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

Die oude stoel weer als

NIEUW!

DJ gezocht ?
Wij maken overal een feestje van!

REPARATIE
(HER)STOFFEREN
OUDERWETS
VAKMANSCHAP

Meer weten
Kijk op on ?
ze
website of
kom een ki
nemen in jkje
onze
werkplaat
s

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

Binnenkort een
feestje? Kijk op
www.dansdiscorian.nl
en neem vrijblijvend
contact met
ons op

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.”

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 voor het huren van
een luxe auto kun je ook bij ons terecht, want
in principe is alles bespreekbaar.”

ONDERHOUD
NODIG?
MAAK EEN
AFSPRAAK!

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

Kaatsheuvel | 0416 - 27 42 21 | 06 - 16 080 221
www.dansdiscorian.nl | Facebook: discorian
59

e
h
s
c
i
g
ma

Het
medicijn

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede
reden - een excuus - om het niet te doen.
Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd,
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag.
Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditationmoment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app stores.
Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

yk
M i c h a e l Pi l a r c z

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

BRUISENDE/ZAKEN

“Zorgen dat bedrijven
financieel gezond blijven”
Bij Administratiekantoor Klijn in
Kaatsheuvel hebben ze een missie.
Eentje waar ze iedere dag volledig
voor gaan: zorgen dat de bedrijven
van hun klanten financieel gezond
blijven. Persoonlijke begeleiding en
efficiency zijn daarbij volgens
eigenaar Edwin Klijn de kernpunten.
Volgens Edwin is het voeren van een goede
boekhouding van cruciaal belang: “Dat doe je
niet voor de belastingdienst, maar in je eigen
belang. Het geeft je inzicht in de ontwikkelingen
van je bedrijf. Op basis van die actuele cijfers
kun je sturing geven aan jouw onderneming. Zie ons als
een financiële coach die er samen met de klant voor
zorgt dat de onderneming financieel gezond blijft.”
Administratiekantoor Klijn streeft naar een honderd
procent gedigitaliseerde werkwijze: “De tijd van facturen
en bonnetjes in ordnermappen is wat ons betreft voorbij.

Ons boekhoudpakket is zodanig ingericht dat klanten hun
facturen direct in de boekhouding uploaden. We helpen de
klant daar ook mee. Op deze manier kunnen we goedkoper
werken en blijft er naast de boekhouding en belastingzaken
tijd over voor extra advies en fiscale tips. Onze eerlijke
en directe werkwijze is wat veel klanten zo in ons
waarderen.”

~ www.meditationmoments.nl ~
Foto Ralf Czogallik
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Administratiekantoor Klijn • Brugske 19 | Kaatsheuvel
(Het kantoor is gevestigd op de 2e etage in het notariskantoor)
0416-820269 • info@klijnadministraties.nl • www.klijnadministraties.nl
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Het geheim van
Maasstad Online uit Waalwijk
Steeds meer online radiozenders laten van zich horen. Het is niet zo moeilijk je eigen internet station
te beginnen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat je het doet voor een zo groot mogelijke groep
toehoorders. Die moeten het prettig vinden naar je te luisteren. Maasstad Online uit Waalwijk timmert
flink aan de weg. Inmiddels behoort de omroep tot een selecte groep toonaangevende landelijke
omroepen.

Voor al uw creatieve en veilige IT- en telecomoplossingen!
Albert Einsteinweg 9 - 5151 DK Drunen
073 518 60 60 - 088 622 20 88

.

AMAZING SHOES
• Speciale handgemaakte dames- en herenschoenen met
bijbehorende accessoires zoals riemen, sokken en shirts.
• Ruim 100 modellen in huis van diverse leveranciers.
SPECIALIST IN ROCK• Schoenen voor alle gelegenheden.
SCHOENEN & -KLEDING!!
Ruim assortiment
• Gelegenheid om je eigen schoenen samen
te stellen.
shirts
Voor bruiloft, jezelf, club, verenigingennew-rockschoenen,
of werk ;)
en bijbehorende artikelen.
• Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.
Speciaal voor bands & artiesten:
• POPULAIR = shoppen na sluitingstijden
Informeer
maak een afspraak
buiten de voor

GEOPEND
Di t/m vr 13.00 - 18.00 uur, za 10.30 - 17.00 uur
Hinthamerstraat 102

In onze t u
ind

op v
reguliere openingstijden
en kom en
actuele informatie
websh greep uit
rustig shoppen onder het genot
en
e
te
ts
h
c
sle
comple
van een hapjeopeningstijden
en een drankje! via
ctie. De
e colle

Om luisteraars aan je te binden zul je op de eerste plaats een
manier moeten bedenken die origineel is. Veel omroepen
gaan de mist in door zich te spiegelen aan anderen. Een eigen
geluid en gezicht is wat mensen aanspreekt. Dat hebben
Waalwijkers Rick Cieraad en Gert van Helvoirt altijd voor ogen
gehad. Toen in de jaren 80 Maasstad Radio in de lucht kwam
als etherpiraat, wisten zij in de regio lange tijd de landelijke
omroepen buiten spel te zetten. Uiteindelijk nekten de diverse
inbeslagnames de zender.
Geen dj’s die hetzelfde klinken. “Niemand zit bij ons zomaar
achter de microfoon. Luister eens naar een Clemens van
Bracht. Of een Hubèrt Mol. Je hoort aan die mannen dat zij
heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Het stoort mij wanneer
ik teveel blablabla hoor en te weinig muziek.” Aldus Gert van
Helvoirt. De verschillende dj’s zorgen er voor dat geen dag,
geen uur hetzelfde klinkt. De soundprocessing is daarbij van wezenlijk belang. Een geluid dat prettig in het gehoor ligt.
Er voor zorgen dat zelfs het geluid op een laptop of smartphone klinkt als een klok. Maasstad Online werkt verslavend.
Eenmaal geluisterd doet verlangen naar meer.

LUISTER NAAR HUBERT MOL OP WWW.MAASSTAD.ONLINE

onze

in
onz
onze app-service
e treft u
collecti e winkel!
k
ie
s
fy
06-19 99 97 79
openingstijden: maandag gesloten

di - vr 13.00 - 18.00 uur • za 10.30 - 17.00 uur

5211 MS |‘s-Hertogenbosch
Amazing shoes is onderdeel van De Heeren Van ’s-Hertogenbosch
info@amazingshoes.nl zo 1e zondag van de maand
(buiten openingstijden in overleg)
Hinthamerstraat 102 ‘s-Hertogenbosch | 06 19 99 98 79 | www.deheerenvanshertogenbosch.nl

06 19 99 98 79
www.deheerenvanshertogenbosch.nl

www.facebook.com/MaasstadOnline | www.maasstad.online
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Klaar
voor een
frisse
start
na de
vakantie?
Op zoek naar een passende, kwalitatieve en
betaalbare oplossing voor al uw administratieve,
fiscale en financiële vragen? Zoek niet verder!
TvdW zorgt ervoor dat u een goede en onbezorgde
frisse start kunt maken na uw vakantie.
Komt een frisse start voor u van pas?
Neem dan snel contact met ons op via

DÉ OCCASIONSPECIALIST VAN
RAAMSDONK
Harm en Liana Redeker

Op zoek naar een betrouwbare jonge occasion? Zoek niet
verder! Redeker Automotive helpt je aan een auto die
voldoet aan al jouw wensen. We streven elke dag met elkaar
naar de beste kennis, gastvrijheid en kwaliteit.
•
•
•
•
•
•

Betrouwbare occasions, import en export.
Een zorgvuldig geselecteerd aanbod.
Op basis van uw wensen gaan we ook specifiek op zoek
naar jouw auto.
Altijd bereikbaar en op afspraak zelfs ’s avonds
bereikbaar.
Ook voor onderhoud en apk-keuringen.
Diverse lease-mogelijkheden, zowel import als export.

Ontdek wat wij voor jou kunnen
betekenen. Loop gewoon eens binnen
of maak nu een afspraak!

0416 33 77 93
info@twanvandewiel.nl
TvdW Administratieve Begeleiding
Margrietstraat 95, Waalwijk
www.twanvandewiel.nl
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Raadhuisstraat 64
Raamsdonk

06-29165723
www.redekerautomotive.nl
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Coquilles

heerlijk met knoflookboter

2 PERSONEN
INGREDIËNTEN
coquilles in schelp
knoflook (2 teentjes)
boter
citroen(sap)
peterselie
peper en zout
TIP: Haal de coquilles eerst door de
bloem voor een knapperig korstje,
serveer ze met wat er overheen
gegoten, gesmolten boter op wat
gebakken spinazie.
Serveertip Serveer met een lekker
brood om in de jus te dippen.

Veiliger,
vriendelijker en
overzichtelijker

Bij een goede Chardonnay hoort een lekker recept met een bijpassend ingrediënt:
coquilles. Het recept is een klassieker maar een perfecte combinatie met de
Chardonnay van Stellenbosch Vineyards Credo. Een bijkomend voordeel is dat het een
snel recept is, de coquilles zijn binnen zeer korte tijd klaar.
Verhit de boter op hoog vuur in een koekenpan, schroei de coquilles dicht.
1 à 2 minuten per kant is genoeg, bak ze tot ze mooi bruin zijn. Om te testen of
de coquilles goed zijn druk je er zachtjes op om te testen of ze stevig zijn maar wel
meegeven. Bak de coquilles niet te lang, ze worden snel taai en hierdoor minder lekker.
Schep de coquilles op een bord. Verwarm opnieuw wat boter in de pan,
als de boter schuimt voeg dan de knoflook en peterselie toe. Draai de pan
gedurende 1 minuut rond om alles goed te verwarmen en ervoor te zorgen dat
de knoflook en peterselie niet aanbranden. Voeg wat peper, zout en wat citroensap toe aan de knoflook en peterselie en voeg gedurende 20 seconden de
coquilles in de pan.

Meer

Haal de coquilles uit de pan en serveer ze in de schelp, giet 2 à 3 lepels
van de jus over de coquille. Serveer een paar partjes citroen op de coquille
en bestrooi met een snufje verse peterselie.

arkeergelegenheid

IDEAAL TE COMBINEREN MET:

Stellenbosch Vineyards
Credo Chardonnay
nu € 12,50
www.wijnlokaalgustavino.nl

Bestel
hem nu
online!

Deze Chardonnay is gemaakt van
volledig rijp fruit welke in februari
2017 zijn geselecteerd. Hij heeft
boterige aroma?s en een stevige
structuur van citrus, meloen en
een vleugje gember.

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

Reigerbosweg 2, Waalwijk
0416-337569 | www.plus.nl/supermarkten
Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk
67

GLANZ

SCHOONMAAKBEDRIJF

WIJ ZIJN OP
AFSPRAAK OPEN!

Neem contact op voor de mogelijkheden

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden:

• Gevel reinigingen
• Rolluiken reinigen
• Ramen reinigen
• Terrassen reinigen
• Daken reinigen
• Dakgoten reinigen
• Tuin onderhoud
KAATSHEUVEL
06 13 58 32 34

Zeker weten dat u privé kunt shoppen?
Neem contact met ons op.
Samen komen we er wel uit.

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!

Dimar Pelle

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

Een interieur dat bij u past

Albert Schweitzerlaan 13 Andel | 06 44 14 38 47 | info@pelleinterieurbouw.nl | www.pelleinterieurbouw.nl
69

COLUMN/BIANCA

BRUIST

De gehele
administratie
op orde?

September

Als alle vrije
vogels weer
veranderen in

-Zelfvertrouwen en zelfwaardering
-Meer energie en balans
-Innerlijke rust
- Kwaliteit van leven door acceptatie

vroege vogels

Geef het uit handen!

Neem gerust eens een kijkje op mijn website www.levenscoachjij.nl ook voor
workshops/nieuwsbrieven/kosten.
Levenscoach
en@NederlandBruist
ervaringsdeskundige
Ellen Kuurman, info@levenscoachjij.nl, 0641600933
Volg ons op
social media
en @BelgieBruist

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

Ik verzorg voor u:
• Begeleiding bij het voeren van de administratie
• Verwerken van de administratie van a tot z

BRUIST

• De btw-aangifte
• Het opstellen van de jaarrekening

In tijden van
verandering,houd
het hoofd koel
en je hart warm

NED

• Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers
en particulieren
• Overige financiële administratieve vragen

Net een
eigen bedrijf
gestart?

BELGIE

Ik help u
graag

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
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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 binnenschuiven
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
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aangeboden door lumiereseries.com.

bruiswater
toestel

streamingcodes
voor één van deze twee series,

Voor de meesten van ons
zit de vakantie er weer
op en de scholen gaan
weer beginnen. Probeer
de relaxte sfeer vast te
houden door op tijd te
ontspannen, bijvoorbeeld
met deze bruisende
puzzels.

4
1
7
6
5
8
9
3
2

Maak kans op een

SodaStream
Maak van fris
kraanwater zelf
heerlijk bruiswater,
in slechts enkele
seconden.

Face to Face is een
Deense psychologische
thriller en Seizure
een bovennatuurlijke
Noorse thriller.

Zoek de zes letters in BRUIST!
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A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en
X van. Het themaSvan het woord is N
maak er een woord
deze maand wonen. Y
T
De oplossing van de vorige maand was zomers.
U
Z

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-9-9.
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s
w
b
s
g
s
e
a
f
w
i

duurzaam
bruisend
smaken
koolzuur

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 oktober de oplossing
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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e
g
b
a
k
n
f
g
p
i
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l
w
b
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d
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n

l
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d

e
r
l
n
j
q
y
b
l
r
m

n
p
s
y
i
d
x
l
v
j
d

x
c
b
u
s
d
j
x
r
c
o

toestellen
wegwerp
milieu
bubbels

Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 oktober
oplossing in op onze site: www.delangstraatbruist.nl

PUZZELPAGINA

Maak kans op 1 van de 5

Geef je woning binnen één
dag een luxe en tijdloze stijl
In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de geraﬃneerde
Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere eettafels, bartafels,
salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera, maar ook een complete slaapkamer in
hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.
Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt.
Hoogwaardig geborsteld eikenfineer kan
in elke gewenste kleur gespoten worden.
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer.
Combineer de basis Blox-elementen
desgewenst met diverse soorten hardsteen
en/of stoffering.

Blox-dealers

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model
en combineer desgewenst met luxe
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met
jouw professionele Blox-dealer.
In deze ruimte is gekozen voor een donkere beits in combinatie met bruin
hardsteen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden, elke gewenste
kleur is mogelijk in combinatie met luxe hardsteen en stoffering.

MAAK NU EEN
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

Informeer vrijblijvend naar de vele
mogelijkheden bij het dichtstbijzijnde
Blox-verkooppunt.

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture | Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel | +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale | www.blox.sale
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De nieuwe Tiguan

www.vanmossel.nl/volkswagen

Vanaf nú te bestellen

