
Oktober
woonmaand

Breng sfeer 
in huis met 
de juiste 
lamp
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Het WOW effect
Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.Het WOW effect

Boek een tour via 
www.blindwalls.gallery

Wandeltour   (c.a. 1,5 uur)
We vertellen je alles over de 
murals in de binnenstad van 
Breda.

De rondleidingen vinden buiten plaats en 
zijn geschikt voor groepen.

Fietstour   (c.a. 2,5 uur)
Stap met ons op de fiets en 
ontdek de murals in de 
wijken van Breda.



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

Reserveer nu je tafel via www.haven12.nl/reserveren voor 
lunch of diner.

#asianday  #cocktails #placewithattitude

Volg ons nu op Instagram en Facebook.

A fabulous start of the new season

Hugo is geopend van dinsdag tot en met 
zondag vanaf  17:00 uur.

Wil je een tafeltje reserveren? 
Dat kan via info@restauranthugo.nl.

Hugo de Grootstraat 6, Waalwijk  |  0416-336835
info@restauranthugo.nl  |  www.restauranthugo.nl

KOM GEZELLIG 
BORRELEN IN ONZE 

HUGO GARDEN 

en geniet van een geweldige, ongedwongen sfeer
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/OKTOBER

Het is oktober... en helaas leven we nog steeds in een wereld die in 
de greep is van het coronavirus. Het ene moment lijkt de situatie te 
verbeteren terwijl je een dag later weer overladen wordt met negatief 
nieuws. Er lijkt geen peil op te trekken...

Uitspraken over het virus zullen we dan ook niet snel doen. Nee, 
wij richten ons liever op het positieve. Op de herfst die weer voor de 
deur staat en die de natuur verandert in een prachtig schilderij. En 
op alle bruisende ondernemers bij jou in de regio, die stuk voor stuk 
positief blijven en er alles aan doen om hun klanten, juist nu, zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe ze dat doen, lees je in deze 
nieuwste editie van Bruist.

Stiekem hopen we op nog een aantal zomerse dagen, waarop we 
heerlijk in de buitenlucht kunnen genieten. Maar de tijd van het ultieme 
cocoonen onder een dekentje op de bank komt ook steeds dichterbij. 
Waar je dit magazine ook leest, in het zonnetje of onder een dekentje, 
we wensen je in ieder geval heel veel leesplezier. Tot volgende maand!

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

COLOFON
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 BZ Astrid Berkhout, Anouk Jacobs
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN  Andress
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

 Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

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.

HEUSDEN

WAALWIJK

KAATSHEUVEL

RAAMSDONKSVEER

GEERTRUIDENBERG

WASPIK

DE LANGSTRAAT

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

OOSTERHOUT

REESHOF
TILBURG

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Reeshof Bruist.Inhoud
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Ambachtelijk
   handwerk van 
  TOPKWALITEIT!

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. 

Nieuwsgierig geworden? Breng eens een bezoekje aan de showroom!

42

“Wij helpen je 
jouw sportieve 

doelen te 
behalen!”

BETAALBAAR SPORTEN voor iedereen!
Vorig jaar namen Bastiaan 

Schothuis en Karlijn van Dal 
TopFit Drunen over en bliezen 
de sportschool nieuw leven in. 

Vol enthousiasme en toewijding 
zorgen zij er met hun team voor 
dat jij je sportieve doelstellingen 

kunt behalen.
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Bij het kiezen van verlichting is het belangrijk om 
rekening te houden met het doel ervan. Licht is niet 
alleen functioneel, maar ook van grote invloed op de 
sfeer in een ruimte en de kleuren van bijvoorbeeld 
je meubels. Grofweg kun je de verlichting in je huis 
verdelen in drie groepen: basis-, sfeer - en accent-
verlichting.

Keuzes maken
Het doel van de verlichting is vooral van invloed op 
de lichtsterkte, de kleurtemperatuur en bijvoorbeeld 
de dimbaarheid van de lichtbron. De lamp aan het 
plafond die als doel heeft de hele ruimte goed te 
verlichten, moet nu eenmaal aan andere eisen 
voldoen dan de schemerlamp in de hoek. Houd 
daar dus rekening mee bij de aanschaf van de lamp. 
En dan heb je ook nog de keuze uit hanglampen, 
staande lampen, tafellampen, plafondlampen, wand-
lampen, et cetera. Er komen dus nog best wel 
wat  keuzes kijken bij de aanschaf van de juiste 

Op zoek naar nieuwe verlichting voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers in jouw regio die je hierbij kunnen helpen.

De juiste lamp op de 
juiste plek

We gaan langzamerhand weer richting het einde van het jaar. De dagen worden korter, 
waardoor goede verlichting in huis weer steeds belangrijker wordt. Waar moet je 

allemaal rekening mee houden bij het kiezen van de juiste verlichting?

verlichting. Gaat het slechts om de aanschaf van één 
nieuwe lamp, dan zal dat vast geen probleem 
vormen. Moet je op pad voor alle verlichting voor je 
(nieuwe) huis, dan is het verstandig om van tevoren 
een lichtplan op te (laten) stellen.

Led
Als je dan toch al zoveel keuzes moet maken, dan 
hebben we er nog eentje voor je: ga je voor led of niet? 
Tegenwoordig is het al led wat de klok slaat, maar 
waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat led nu 
eenmaal een aantal voordelen heeft. Ledlampen gaan 
bijvoorbeeld langer mee, ze zijn energiezuinig en 
veiliger (ze worden slechts handwarm), kunnen tegen 
een stootje, geven geen trillend licht (waardoor het 
licht van deze lampen minder vermoeiend is voor de 
ogen), hebben geen opwarmtijd, vallen niet onder het 
chemisch afval, de kracht van het licht wordt niet 
minder sterk gedurende de levensduur van de lamp 
en elke lichtkleur is tegenwoordig mogelijk. Overtuigd?

BRUIST/WONEN

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

GA JE
VOOR LED 
OF NIET?
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Weer terug in balans

Kelly Vos

BRUISENDE/ZAKEN

Weer terug in balans

AUVA  |  Grotestraat 333, Waalwijk  |  06-83533166  |  info@auvahealth.com  |  www.auvahealth.com

Kelly Vos begon haar loopbaan in de schoonheidsbranche. Al snel ontdekte 
ze dat ze meer wilde en volgde ze een opleiding tot orthomoleculair 
voedingsconsulent. Vanuit haar praktijk AUVA helpt ze mensen met 
verschillende lichamelijk en mentale klachten weer terug in balans te 
komen. “We kijken naar het totaalplaatje om tot een oplossing te komen.”

“Mensen die al langere tijd niet lekker in hun vel zitten, 
gaan op een gegeven moment naar de huisarts en 
worden vervolgens met een medicijn naar huis 
gestuurd”, vertelt Kelly. “Uiteindelijk schieten ze daar 
niet veel mee op omdat het slechts 
symptoombestrijding is. Bij AUVA 
gaan we juist samen op zoek naar 
de oorzaak van jouw klachten.”

EEN COMPLEET BEELD
“Darmklachten komen veelvuldig 
voor, evenals hormonale problemen. In een persoonlijk 
consult kijken we niet alleen naar je voeding maar 
nemen we je hele levensstijl onder de loep. Daarnaast 
neem ik een energetisch morfologische bloedtest af, die 
inzicht geeft in o.a. de werking van je darmen, 
spijsvertering, vitaminen- en mineralenpanel, 
voedingsintoleranties, stressgevoeligheid e.d. Zo komen 
we tot een voor jou optimaal behandelplan.”

“HET IS 
ONTZETTEND 

DANKBAAR WERK”

TIPS EN ADVIEZEN
“Om een voorbeeld te geven; maar liefst 90% van 
het gelukshormoon serotonine wordt aangemaakt 
in je darmen. Dat is een van de redenen waarom 
je je dankzij relatief eenvoudige ingrepen in je 

eetpatroon, zoals het vermijden 
van gluten en lactose, al heel 
snel beter voelt. Als je mijn tips 
en adviezen ter harte neemt, 
kun je veel bereiken. Het is zo 
mooi om te zien hoe dankbaar 

mensen zijn, het is voor hen vaak een verademing 
om te ervaren dat het echt werkt. Dat geeft mij 
veel voldoening!”

Zet nu de volgende stap naar een betere 
gezondheid. Een behandeling bij AUVA bestaat uit 
twee consulten (van 60 minuten), en follow-up en 
een bloedtest. Hiervoor betaal je € 189.

Kelly Vos begon haar loopbaan in de schoonheidsbranche. Al snel ontdekte 
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NIEUW!
CYPRIUM

geurkaarsen

en huisparfums

van Baobab

WARME SMAKEN
Lovechock lanceert twee nieuwe 
chocoladerepen met de smaken 
speculaas & mandarijn en abrikoos 
& gember. Heerlijke winterse varianten 
die enkel biologische ingrediënten en 
eerlijke, rauwe cacao bevatten. Deze 
limited edition wintersmaken zijn 
verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
www.lovechock.nl

 

LEZERSACTIE
Maak kans op een uniek

en stijlvol koffi etafelboek

t.w.v. € 40,-

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

mensen en hun urban habitat. 

Markante persoonlijkheden die 

het best gedijen bij de energie 

die de stad hen geeft en die op 

hun beurt de stad karakter geven. 

Wil jij kans maken op dit 

prachtige boek?

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. #FRAME/WORK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Warm
e

must haves

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

 van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio.

FRAME/WORK gaat over bijzondere 

hun beurt de stad karakter geven. 

IN GEUREN EN KLEUREN
De collectie Baobab huisparfums met mondgeblazen 

glaskunstwerken hebben ieder een eigen design en specifi eke 
geur. De Totems zijn allemaal mooi en ruiken heerlijk fris of 

juist zwoel zinnenprikkelend. Kom ze gerust eens bekijken en 
besnuffelen. Herken jezelf bij MEIJSWONEN in Tilburg.

De nieuwste CYPRIUM collectie is er nu
te koop: www.meijswonen.com

geurkaarsen

en huisparfums

van ZYXWV
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DE WILDE BAARD ZACHT
Deze baardolie maakt jouw snor- 
en baardharen zacht en soepel
en beschermt ze tegen de gure 
herfstwind. Tot ziens vervelende 
jeuk, hallo natuurlijke glans.
Voor het beste resultaat gebruik 
je de olie in combinatie met de 
2 in 1 Beard Shampoo & 
Conditioner en de baardbalsem.
www.bulldogskincare.com/nl

DE VELEDA TRILOGIE 
De Veleda Voorspelling en De Veleda Vloek, 
respectievelijk het eerste en tweede deel van 
de trilogie over de Friese vrijheidsstrijdster 
Elfl eda, liggen nu in de boekwinkels. Het 
laatste deel, De Veleda Erfenis, verschijnt in 
januari 2021. Chris Houtman schreef en 
regisseerde theaterproducties. Sinds 2016 
legt hij zich - met veel succes - toe op zijn 
schrijverschap. Met de Veleda Trilogie bewijst 
Houtman zich nu ook in historische fi ctie.
www.xanderuitgevers.nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Warme
must haves

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Bij Jones Brothers Coffee geloven ze dat jouw dagelijkse 
koffi e-genietmomentje ook kan bestaan zonder vervuilende 
verpakking. De plant-based en composteerbare koffi ecapsules 
van Jones Brother zijn 100% afbreekbaar en mogen
in de gft-bak gedeponeerd worden. 
Ga voor jouw proefpakket 
composteerbare koffi ecups naar
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

in de gft-bak gedeponeerd worden. 

DE WILDE BAARD ZACHT

Met de Veleda Trilogie bewijst 

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA
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DITJES/DATJES

Valt je geboortedatum in oktober, dan ben je waarschijnlijk 
  iets sportiever dan mensen die
   in een andere maand zijn geboren.
Verlichting is grofweg onder te verdelen in drie categorieën;
 basisverlichting, sfeerverlichting en accentverlichting.
De eerste Werelddierendag vond plaats op 4 oktober 1930.
 Proef het seizoen! In de herfst zijn er volop cantharellen
en oesterzwammen verkrijgbaar. En ze zijn nog gezond ook.
 In de herfst kun je heerlijk uitwaaien aan de kust.
  Geniet van de witte schuimkoppen op de Noordzee,
 prachtige wolkenpartijen en eindeloze stranden.
Een goed lichtplan voor je woonkamer kan je helpen
   de juiste verlichting te kiezen.
 Tijdens het laatste weekend van oktober wordt
   de zomertijd omgeruild voor de wintertijd.
  De klok gaat dus een uur terug.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

WAUW, WAT EEN FEESTJE!

 CATERING  
 Wij verzorgen catering op maat voor ieder feest of 
evenement. Wij hebben alles in huis om van iedere 
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 
van 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 
tekortkomen, 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 uw 
evenement of feest geheel in uw eigen stijl vorm kunt 
geven. 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!
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“Wij helpen je 
jouw sportieve 

doelen te 
behalen!”

jouw sportieve 

BETAALBAAR SPORTEN voor iedereen!
Vorig jaar namen Bastiaan 

Schothuis en Karlijn van Dal 
TopFit Drunen over en bliezen 
de sportschool nieuw leven in. 

Vol enthousiasme en toewijding 
zorgen zij er met hun team voor 
dat jij je sportieve doelstellingen 

kunt behalen.

BRUISENDE/ZAKEN

Bastiaan en Karlijn kennen elkaar vanuit de 
bodybuilderwereld en deelden al jaren de wens 
om een eigen sportschool te runnen. Ze 
besloten hun krachten te bundelen en zijn 
sinds vorig jaar de trotse eigenaars van TopFit 
Drunen, een sportschool waarin een 
persoonlijk aanpak centraal staat. Bastiaan 
legt uit: “Mensen willen graag zelf kiezen 
welke sportmogelijkheden ze gebruiken, en ze 
willen niet betalen voor wat ze niet gebruiken. 
Bij ons kan dat!”

Gevarieerd publiek
De sportschool is vlakbij het centrum van 
Drunen gevestigd en trekt een zeer divers 
publiek. Iedereen is welkom, of het nu gaat om 
jong, oud, beginnend of ervaren sporter. Er is 
een grote variatie aan fi tnessapparatuur, 
waardoor iedereen op zijn of haar eigen niveau 
uitgedaagd wordt. “Dat is echt TopFit: we sporten hier met allerlei verschillende mensen en dat gaat 
heel goed samen!”

Personal coaching 
Naast groepslessen, personal training en vrije fi tness biedt TopFit Drunen nu ook personal coaching 
aan. Hierbij krijgen leden tegen een laag tarief de mogelijkheid om samen met een gecertifi ceerde 
trainer aan hun sportieve doelen te werken. Daarbij kunnen ze vrij sporten, met een trainingsschema 
en voedingsadvies op maat.

BETAALBAAR SPORTEN voor iedereen!

TopFit Drunen | Torenstraat 23, Drunen  |  0416-322321  |  info@topfi tdrunen.nl  |  www.topfi tdrunen.nl
1918



Doen waar 
jij je goed 
bij voelt

Wolput 30 Vlijmen, T 073 - 684 73 15, E info@atskliniek.nl,  /atskliniek,  /ats_kliniek

Al 20 jaar  lokaal en  vertrouwd

De kwaliteit van het leven, lekker in balans, zowel 

fysiek als psychisch. Een plastische of cosmetische 

ingreep kan uitkomst bieden om je weer een natuur-

lijk mooier resultaat te bieden en zelfverzekerder 

door het leven te gaan. 

Onze ervaring, vakkennis en persoonlijke benaderingen 

staan garant voor topkwaliteit. Het doel van het team 

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

zo mooi mogelijke manier te realiseren. Onze deskundi-

ge en ervaren specialisten staan van consult tot en met 

nazorg voor jou klaar. We zijn altijd volop betrokken en 

 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.

Bij ATS-kliniek kun je terecht voor behandelingen aan 

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

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

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

verbetering) en injectables (o.a. botox en � llers). 

Stoor jij je eraan dat rimpels je gezicht ouder doen 

lijken? Last van storende haargroei? Toe aan een frisse 

oogopslag? Neem voor meer informatie of het  maken 

van een afspraak voor een gratis intake gesprek 

 contact op via: 

073 684 73 15 of atskliniek.nl

Bij ATS-kliniek staat kwaliteit voorop

Doen waar 
jij je goed 
bij voelt

Wolput 30 Vlijmen, T 073 - 684 73 15, E info@atskliniek.nl,  /atskliniek,  /ats_kliniek

Al 20 jaar  lokaal en  vertrouwd
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lijk mooier resultaat te bieden en zelfverzekerder 

door het leven te gaan. 
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van ATS-kliniek is te allen tijde om jouw wensen op een 

zo mooi mogelijke manier te realiseren. Onze deskundi-
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het gelaat (o.a. facelift, neuscorrectie en ooglidcor-

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

rectie), laserbehandelingen (o.a. ontharing en huid-
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Stoor jij je eraan dat rimpels je gezicht ouder doen 

lijken? Last van storende haargroei? Toe aan een frisse 

oogopslag? Neem voor meer informatie of het  maken 

van een afspraak voor een gratis intake gesprek 

 contact op via: 

073 684 73 15 of atskliniek.nl

Bij ATS-kliniek staat kwaliteit voorop

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN STEPHEN FRY 
Met zijn bestsellers Mythos en Helden 
heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer 
naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich 
met zijn derde mytheboek aan het verhaal 
van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de 
beeldschone Helena heeft weggekaapt 
naar Troje, trekken de Grieken met een 
vloot van duizend schepen ten strijde tegen 
de Trojanen. Het is het begin van een 
huiveringwekkende strijd die maar liefst 
tien jaar zal duren. Troje is het klassieke 
verhaal waarin heldendom en haat, liefde 
en verdriet, wraak en spijt, hoop en 
wanhoop samenkomen. 
TROJE van Stephen Fry is vanaf 
30 oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

Ook dit jaar vindt in Eindhoven de 
negendaagse Dutch Design Week 
(DDW) plaats. En wel van 17 tot 
25 oktober. Het grootste design-
evenement van Noord-Europa 
presenteert werk en concepten van 
ruim 2.600 ontwerpers. Verspreid 
over zo’n 120 locaties door de hele 
stad organiseert en faciliteert DDW 
onder andere tentoonstellingen, 
lezingen, prijsuitreikingen, 
netwerk bijeenkomsten, debatten 
en festiviteiten. Hoewel tijdens 
het evenement alle denkbare 
disciplines en aspecten van design 
aan bod komen, ligt de nadruk 
op experiment, vernieuwing en 
cross-overs. Bijzondere aandacht 
gaat jaarlijks uit naar werk en 
ontwikkeling van jong talent.
Kijk voor meer informatie op 
www.ddw.nl.

D AGJE UIT
DUTCH DESIGN 
WEEK

Sinterklaas en zijn pieten zitten met een groot 
probleem, het kasteel van Sinterklaas staat 
namelijk op instorten en moet gesloopt 
worden. Geen kasteel betekent geen 
cadeautjes en pepernoten voor de kinderen. 
Al doen Kim Kado, Marco Marsepein en 
Willem Wortel nog zo hun best, het Sinter-
klaasfeest lijkt bijna in de soep te lopen. Maar 
staat het kasteel van Sinterklaas wel écht op 
instorten of is het een sluw plan van Stan en 
Olivier? Kikkie en Paco vertrouwen de boel 
niet en gaan op onderzoek uit.
DE GROTE SINTERKLAAS FILM is vanaf 
7 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE GROTE 
SINTERKLAAS FILM
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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!

Tijdens je examen is het vooral belangrijk dat je 
laat zien dat je veilig en zelfstandig rijdt. En ben 
je nerveus? Dat is bijna iedereen. De examinator 
houdt daar terdege rekening mee en zal proberen 
je op je gemak te stellen. ‘No worries’ dus. Je 
hoeft echt niet perfect te rijden; laat het beste 

Wat is de beste aanpak tijdens het examen?

Tip 9
van jezelf zien en doe wat je tijdens de 
rijlessen geleerd hebt! 

Wil jij meer informatie over rijlessen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.
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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
• Huidveroudering / rimpels
• Couperose
• Rosacea
• Geïrriteerde rode huid
• Gevoelige droge huid
• Acne
• Pigmentatie / donkere kringen

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

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

Skin Care, ook voor jouw huidprobleem is er een 
oplossing

Skin Care
Ook voor jouw huidprobleem is er een oplossing

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray Tan

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 

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

Alle producten worden afgestemd 
op uw persoonlijke huidtype.

Bel voor een 
afspraak, onze

specialiste neemt 
graag de tijd 

voor u

€ 49,- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eindproduct te leveren. 

Een interieur dat bij u past
BRUISENDE/ZAKEN

UW WENS IS ONZE 
UITDAGING

Neem contact 
op voor de 

mogelijkheden

2726



1.  Shake Fix Glow Spray van Catrice, € 4,99  www.catrice.eu
2. Black Orchid van Tom Ford, vanaf € 125,-  www.debijenkorf.nl

3. Stoned Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
4. Luxe Defi ning Lipstick All-Day Color van Bobbi Brown, € 38,-  www.debijenkorf.nl

5. La Laque Couture van YSL, € 38,75  www.ysl.com
6. Global Repair Eyes & Lips van Filorga, € 79,90  www.iciparisxl.nl

7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl
8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl

9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 
10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl

 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl
12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com
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 Klaar voor de  herfst
7. Bakuchiol Peptides van Medik8, € 64,50  www.medik8.nl

8. Iris Torréfi é L’Art & La Matière Eau de Parfum van Guerlain, € 205,-  www.guerlain.nl
9. Voce Viva Eau de Parfum van Valentino, vanaf € 63,-  www.douglas.nl 

10. Sicily Lemon tandpasta van Pasta del Capitano 1905, € 7,90  www.ceradicupra.nl
 11. Aivy Orange van Alix & Baster, € 169,-  www.alixandbaxter.nl

12. Eyes to Kill Classico Mascara van Giorgio Armani, € 36,-  www.armanibeauty.com

BEAUTY/NEWS
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 Klaar voor de  herfst
Alhoewel we zouden willen dat de zomer 
eeuwig zou duren, de herfst heeft ook weer 
haar charme. Met deze heerlijke nieuwe 
beautyproducten wil jij niet meer terug!
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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!

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

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

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk

Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm. 
De banken zijn 200 cm breed.

Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts  231 x 88,5 cm, hoekdeel 88,5 x 88,5 cm, recht-
hoekige 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.

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm, 
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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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!

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

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

Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm. 
De banken zijn 200 cm breed.

Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts  231 x 88,5 cm, hoekdeel 88,5 x 88,5 cm, recht-
hoekige 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.

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm, 
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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Betrouwbaar, professioneel en 
persoonlijk. Een begrip als het gaat 

om cosmetische plastische chirurgie.

Bij Kliniek Heyendael houden we ons 
bezig met professionele behandelingen om 
mensen hun zelfvertrouwen terug te geven.

Onze behandelingen
Borstvergroting  
Neuscorrectie   

Liposculptuur/Lipofilling
Spataderbehandeling

Ooglidcorrectie
Facelift (MACS-lift)

Borstverkleining
Rimpelbehandeling

Armlift - Halslift
Contourverbetering

Oorcorrectie
Labiacorrectie

We hopen je binnenkort
te mogen verwelkomen!

Plastisch chirurg Frans Straten

Wanneer een borstvergroting? 
Veel vrouwen kiezen voor een borstvergroting na 
zwangerschap of gewichtsverlies. Hierdoor zijn de borsten 
vaak slapper geworden of (gedeeltelijk) verdwenen. Ook 
wordt deze operatie vaak uitgevoerd bij vrouwen die niet of 
nauwelijks borstweefsel hebben. Heb je hier last van of voel 
je je er onzeker door? Dan kun je een borstvergroting of 
borstlift overwegen. Een borstvergroting is mogelijk vanaf 
een leeftijd van achttien jaar. 

Overweeg je een 
borstvergroting? 
Tijdens een persoonlijk consult met onze 
plastisch chirurg worden je wensen 
uitgebreid besproken en al je vragen 
beantwoord.

Klantervaring
Ik ben heel erg tevreden met 
mijn borstvergroting, het is 
nog mooier geworden dan 
mijn verwachtingen! De 
service heb ik ook als 
heel goed ervaren.
Minerva

Een borstvergroting behoort tot één van de meest 
uitgevoerde behandelingen bij Kliniek Heyendael. 
Frans Straten is met zijn ruim twintig jaar ervaring 
gespecialiseerd in deze ingreep. 

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   |  024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  

Kom langs bij Kliniek Heyendael  voor een borstvergroting of een neuscorrectie!
Op zoek naar meer zelfvertrouwen?

Betrouwbare en betaalbare plastische chirurgie.
Voor meer info024 - 845 05 06

Parklaan 70, Groesbeek  (nabij Nijmegen)      info@kliniekheyendael.nl   |  024 - 845 05 06   |   www.kliniekheyendael.nl  

Met behulp van een neuscorrectie wordt de vorm van de neus verbeterd en op uw 
wensen afgestemd. Vaak is een kleine verandering van de neus al voldoende. 
Of het nu gaat om een neustipcorrectie, uw neus laten corrigeren of een 
neusverkleining, wij informeren u zo goed mogelijk over de verschillende 
mogelijkheden.

Neuscorrectie behandeling
Een neuscorrectie, ook wel rhinoplastiek genoemd, is een chirurgische 
ingreep waarbij de plastisch chirurg delen van het benige kraakbeen 
gedeelte of delen van het tussenschot (septum) verandert om zo de 
neus meer in balans te brengen met de rest van het aangezicht.

Overweeg je een neuscorrectie?
De voordelen bij Kliniek Heyendael zijn dat we korte wachttijden 
hebben, dat er een zeer gespecialiseerd team voor je klaarstaat 
dat garant staat voor kwaliteit en veiligheid, dat er een diagnose 
en een persoonlijk behandelplan opgesteld kunnen worden en dat 
je mee kunt beslissen in de planning.

Klantervaring
Ik raad deze kliniek zeker aan anderen aan. Van begin tot eind heb ik een topervaring 
gehad met deze kliniek. Het resultaat is precies naar mijn verwachtingen.  Sadaf

De wens om een neuscorrectie te laten doen komt meestal voort uit 
ontevredenheid over de vorm van de neus. Dit kan leiden tot minder 
zelfvertrouwen. De vorm van de neus is immers zeer bepalend voor 
het uiterlijk en ligt daardoor emotioneel gevoelig.

Kom langs bij Kliniek Heyendael  voor een borstvergroting of een neuscorrectie!

Neem gerust contact op met een van onze consulentes voor 
het inplannen van een vrijblijvend en kosteloos consult via 
024 - 845 05 06 of door middel van ons contactformulier.

Op zoek naar meer zelfvertrouwen?
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DE VOORDELEN 
WINNEN HET 
STEEDS VAKER 
VAN DE NADELEN

Overheersten slechts enkele jaren geleden voor veel 
mensen nog de nadelen van elektrisch rijden - traag, 
duur in aanschaf, zeer beperkt bereik, et cetera -
inmiddels gaan de ontwikkelingen zo hard in deze 
sector dat het merendeel van de vroegere nadelen 
al niet meer van toepassing is. En de paar nadelen 
die nog wel bestaan, verliezen het steeds vaker van 
de voordelen.

Actieradius
Inderdaad, met een volledig elektrische auto kun je 
minder ver rijden dan met de meeste ‘gewone’ auto’s 
voor je weer moet tanken (hoewel de actieradius van 
de nieuwste modellen steeds groter wordt). Maar 
doordat er door het hele land heen steeds meer 
laadpalen komen én steeds meer snellaadstations, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Tenzij je bijvoorbeeld 
voor je werk dagelijks heel veel kilometers moet 
maken. Maar dan zou je ook nog kunnen kiezen 
voor een (plug-in) hybride auto waarmee je behalve 
elektrisch ook gewoon op brandstof kunt rijden.

Overweeg jij ook om elektrisch te gaan rijden? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je ook bij jou in de regio ondernemers die je daarover kunnen adviseren.

Rijd jij al elektrisch?
Ze bepalen langzamerhand steeds meer het straatbeeld: elektrische auto’s. En 

ook de bijbehorende laadpalen lijken als paddenstoelen uit de grond te schieten. 
Hoe je het ook wendt of keert, elektrisch rijden is de toekomst.

Prijs
Wat ook klopt, is dat de meeste elektrische auto’s 
nog wat duurder zijn dan de ‘gewone’ auto’s, hoewel 
er de laatste tijd in het wat goedkopere segment 
steeds meer modellen bijkomen. Daar tegenover 
staat dat je met een elektrische auto geld bespaart 
doordat deze over het algemeen lagere kosten heeft 
voor onderhoud en ook het ‘tanken’ is goedkoper, 
vooral als je dat thuis of op je werk doet.

Beter voor het milieu
Het belangrijkste voordeel van elektrisch rijden 
hebben we nog niet eens genoemd: het is beter 
voor het milieu! Elektrische auto’s stoten namelijk 
geen CO2 uit. Er worden geen fossiele brandstoffen 
gebruikt en er is geen vervuilende uitstoot. Nog wat 
andere voordelen: een elektrische auto is stiller, de 
fi scale voordelen zijn erg interessant, elektrische 
auto’s trekken snel(ler) op en je hoeft nooit meer de 
verleidingen bij een tankstation te weerstaan, want 
‘tanken’ doe je voortaan gewoon thuis!

BRUIST/LIFESTYLE
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Supradeck terrasplanken
100% gerecycled

AFMETINGEN
Dikte Breedte

140 mm

Lengte

2.2 m23 mm

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.

Supradeck terrasplanken

Showroom & Magazijn: Emmikhovensestraat 8, Waalwijk
0416-760 800  |  WhatsApp: 06-30 53 64 00  |  info@houtdirect.nl  |  www.houtdirect.nl
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Meubelen maken je huis
Een interieur dat bij jou past

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

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

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 
begeleiding”
Camiel Klerx

Meubelen maken je huis
Toe aan een andere inrichting? Of het nu gaat 
om de vervanging van een meubelstuk of de 
complete inrichting van je nieuwe huis; bij 
Magneet Interieurs ben je aan het goede 
adres. Je treft bij ons volop mogelijkheden aan 
wat betreft kleur, stijl en vormgeving. In onze 
showroom vind je de mooiste banken, 
fauteuils, tafels, stoelen en kasten. 

Kiezen lijkt misschien moeilijk, maar wij maken 
het je juist zo gemakkelijk mogelijk. We horen 
graag wat je woonwensen zijn en stemmen ons 
advies daar perfect op af. Wij 
weten namelijk als geen ander 
dat je je pas echt thuis voelt 
als je interieur aan al jouw 
wensen voldoet.

Het team van Magneet 
Interieurs biedt jou 
jarenlang woonplezier! 

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 

het je juist zo gemakkelijk mogelijk. We horen 
graag wat je woonwensen zijn en stemmen ons 
advies daar perfect op af. Wij 
weten namelijk als geen ander 
dat je je pas echt thuis voelt 
als je interieur aan al jouw 
wensen voldoet.

Het team van Magneet 
Interieurs biedt jou 
jarenlang woonplezier! 
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Gecombineerd verbruik: 14,3 – 14,7 (kWh/100 km) / 6,8 - 7 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richt-
lijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van 
de gekozen uitvoering en de wielmaat. De actieradius kan in de praktijk o.a. variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking 
en 8 jaar of 160.000 kilometer batterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde 
garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Private lease prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt 
aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen 
per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. Afgebeeld model kan afwijken van standaarduitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op wouw.hyundai.nl 

Autobedrijf Van de Wouw B.V.
Van Andelstraat 7, Waalwijk, tel. 0416 - 651 164

Hyundai KONA Electric.
Vooruitstrevend en onweerstaanbaar elektrisch.

Elektrisch rijden met de Hyundai KONA Electric is nu écht onweerstaanbaar. Deze volledig elektrische SUV met 
uniek design past perfect bij jouw leven. Een wegenbelastingvrije auto met een rijbereik tot maar liefst 484 
kilometer op een volle batterij. Snelladen kan al in minder dan een uur zodat je nooit lang stil hoeft te staan. 
Je rijdt de Hyundai KONA Electric al vanaf € 36.795 en met slechts 8% bijtelling. Kom verder.

Ervaar de Hyundai KONA Electric zelf en kom langs voor een proefrit bij:

€ 529 p.m.
Private Lease vanaf

Obv 60 mnd/10.000 km/p.j.

€ 36.795
Je rijdt al een KONA Electric vanaf
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aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen 
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induiken. Leuk, maar er is nog zo veel meer. Een avond samen het casino in 
bijvoorbeeld. En daarna kun je natuurlijk altijd nog met je winst de kroeg in…

Een SPANNEND 
avondje uit

MAN/CAVE

Nederland kent veertien ‘echte’ casino’s (geëxploiteerd door 
Holland Casino) en daarnaast nog zo’n driehonderd speelhallen 
waar spelen als blackjack en roulette alleen in automaatvorm 
zijn toegestaan. Ben je meer van het ‘echte werk’, ga dan naar 
het Holland Casino.

Winning mood?
Maar wat is er dan zo leuk aan een avondje casino, behalve dat 
het weer eens wat anders is? Om te beginnen is het het enige 
avondje uit waar je rijker van thuis kunt komen. Hoewel de kans 
op het verliezen van je geld aanzienlijk is, is er zeker ook kans om 
te winnen. Geld dat je vervolgens kunt gebruiken om je vrienden 
op een rondje te trakteren. Het is overigens wel aan te raden om 
van tevoren een maximale speellimiet voor jezelf te bepalen. 
Mocht je niet in een ‘winning mood’ blijken te zijn, dan kun je 
daardoor je verlies nog enigszins binnen de perken houden.

Onvergetelijke ervaring
Een avondje casino is ook gewoon ontzettend spannend. 
Gezonde spanning die je deelt met je vrienden, wat waarschijnlijk 
zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Dus ‘dress to impress’, 
oefen je pokerface en op naar het casino.
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Ambachtelijk
   handwerk van 
  TOPKWALITEIT!

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. 

Nieuwsgierig geworden? Breng eens een bezoekje aan de showroom! BRUISENDE/ZAKEN

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

XYLO
Een pakkende naam voor het bedrijf was zo 
gevonden. ‘Xylo’ is namelijk het Griekse woord 
voor hout. Xylo Wood Design is er voor iedereen 
die graag een uniek item of project van hout wil 
laten maken. Wij werken zowel voor particulieren 
als voor bedrijven. Kennis van loodgieterswerk 
of elektra is aanwezig binnen het bedrijf, dus 
het installeren van een binnen- of buitenkeuken, 
badkamermeubel of een tafel compleet met 
lampen erboven is geen probleem. Maar ook voor 
kleinere producten van hout, zoals bijvoorbeeld een 
snijplank, kunnen klanten bij 
mij terecht.

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

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! 

XYLO WOOD DESIGN WERKT 
ZOWEL VOOR PARTICULIEREN 
ALS VOOR BEDRIJVEN.
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www.facebook.com/MaasstadOnline  |  www.maasstad.online

In de zomer kwam onder aansturing van Marcel Fitters een betere 
integratie met de muziek en de stijl van nu tot stand. We verwachten 
de komende tijd nieuwe shows van Ronald Wilhart (op de foto zijn 
studio) en onze voice-over dame Pluisje. De laatste afgemonteerd door 
eveneens Gijs Westerman.

Mede dankzij de techniek, het format en de DJ’s die met hun 
programma’s op de voorgrond treden, had Maasstad Online een 
perfecte zomer.

Maar zonder de bijdrage van de toegewijde vrijwilligers hadden we dit 
nooit gerealiseerd. Achter de schermen werken mensen dag en soms 
nacht voor onze Waalwijkse radio. Locatie verzorging, boekhouding, 
sponsoring vallen onder de vele taken die onze fantastische 
vrijwilligers op zich nemen. 

NAMENS LUISTERAARS EN DJ’S VAN MAASTAD ONLINE 
BEDANKT ALLEMAAL VOOR JULLIE FANTASTISCHE INZET!

The Sound of the Season op 

Maasstad Online
Als je de afgelopen maanden Maasstad.Online beluisterde hoorde je de imaging pakketten ‘Sound of 
Summer’ van Ronald Wilhart en ‘Fly Away’ van Gijs Westerman. Daartussen alles van Mungo Jerry’s 
‘In the Summertime’ tot de Ibiza hit van de Venga Boys. Zoetjes aan gaan we naar de winter en zal de 
muziekkeus daarop aangepast worden.

Veiliger, 
vriendelijker en 
overzichtelijker

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

Meer arkeergelegenheid
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Vol enthousiasme vertelt René Soeterboek: 
“S&P is opgericht in 1981 door twee 
ondernemers. Ondertussen leid ik een bedrijf 
met veertien medewerkers. Nu komt er een 
nieuwe generatie aan die de leiding mee op zich 
gaat nemen. Mijn dochter Merle Soeterboek– 
die het vak met de paplepel is ingegoten – en 
Patrick Antonissen, een ervaren allround 
accountant.

We zijn een zeer toegankelijk mkb-bedrijf. 
Als je vraagt hoe men bij ons kantoor terecht 
is gekomen, blijkt het vaak door mond-tot-
mondreclame. We werken op z’n Brabants: een 
bakske koffi e staat altijd klaar! Verloop hebben 
wij nagenoeg niet. Niet in klanten en niet in 
personeel. 

Vorig jaar riep de Nederlandse Orde van 
Administratie- en Belastingsdeskundigen ons 
uit tot modelkantoor. We hebben echt aandacht 
voor onze klanten en ontzorgen het gehele 
administratieve proces.

Financiële administratie, belastingaangiftes, salarisadministratie, fi scaal 
juridische zaken, fi scale advisering, fi nancieringsaanvragen... alles wat met 
de fi nanciële sector te maken heeft, doen wij. 

Ook kijken wij naar de toekomst. Papierwerk verdwijnt en automatisering 
is noodzakelijk. Klanten die voor ons kiezen ervaren hoe we inzetten 
op automatisering en gemak. Zo bieden wij toegang tot een online 
fi nancieel administratiepakket waar onze klanten eenvoudig facturen in 
kunnen maken en versturen, maar ook bankmutaties, omzetanalyses 
en loonadministraties kunnen volgen. Dit zorgt voor een effi ciënte 
samenwerking. Een echte aanrader!”

De toekomst in met
SOETERBOEK & PARTNERS

Soeterboek & Partners, administratie- en belastingadviseurs uit 
Kaatsheuvel, is een NOAB modelkantoor dat met trots op een 
nieuw hoogtepunt staat in haar bestaan.

Eigenaars: René Soeterboek, Merle Soeterboek, Patrick Antonissen
Schotsestraat 19, Kaatsheuvel  |  0416-276258  |  info@senp.nl  |  www.senp.nl

Alle producten van

45%
korting

Kijk op onze website
voor het assortiment

op = op

Nagelstyliste worden?
Door COVID-19 zijn alleen

privé lessen mogelijk - 
 aangepast aan jouw wensen

en budget

Je bent al nagelstyliste?
Ook voor omscholing of
perfectietraining kun je

bij ons terecht

Informeer naar de mogelijkheden

Designer Nails is distributeur van
Kennismaken met
de producten van

INK London?
Neem vrijblijvend

contact met ons op

Kennismaken met
de producten van

Neem vrijblijvend
contact met ons op

DESIGNER
NAILS

www.designernails.nl
Natascha van Gorkom

Wilhelminastraat 51
Drunen

4746



Je bent van harte welkom bij BloemenInterieur voor een op maat 
gemaakt boeket en bloemstuk. De specialisatie van BloemenInterieur ligt 
bij het maken van grotere stukken, zoals rouwstukken en trouwbloemen.
Uiteraard worden deze bloemstukken op maat gemaakt op basis van jouw 
wensen. Wat jouw wensen ook zijn, bij BloemenInterieur is bijna alles 
mogelijk. 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 o.a. FloraNL en Eurofl orist.
Naast een mooi boeket of bloemstuk kun je bij BloemenInterieur ook 
terecht voor heerlijk geurende kaarsen van onder andere Yankee Candle, 
WoodWick, Apsley and Company, Vellutier, Bridgewater etc. en prachtige 
Fragrance lamps van het merk Ashleigh & Burwood London.
Ook vind je er prachtige kaarten en uniek houten speelgoed.
Breng jij binnenkort een bezoek?

Gevestigd in Raamsdonksveer en Hank
Hank (alleen op afspraak)  

Gangboord 1A Raamsdonksveer  
0162-225539  |  info@bloemeninterieur.nl

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

Volop gratis 
parkeer-

gelegenheid

Bloemenwinkel
met een zee aan m ogelijkheden

KETO // OS NAT® zijn de eerste en enige 100% natuurlijke, 
gefermenteerde ketonenpoeders die bio-identiek 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
06-44844289
astridvos.ShopKeto.com

MEER ENERGIE?
MEER VETVERLIES?

Met NAT voel je je gewoon beter in je vel

Bij registratie 
een kadobon 

t.w.v. 
€ 25,-
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We zijn weer open! Wie eenmaal bij De Klikspaan in Torremolinos is geweest, 
blijft terugkomen. Je vindt dit vakantieparadijs pal aan het heerlijke strand 
met de gemoedelijke boulevard.

Herontdek ons!

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela - Torremolinos (Málaga)
+34 647 09 79 57  |  info@deklikspaan.com
www.costasolholidayrentals.com  |  www.deklikspaan.com

Zeer uitgebreid ontbijt, lunch en diner.

Ook strandbediening.

Mooie studio’s te huur boven de zaak.

diner.

boven de zaak.

   ZONNEN, ETEN, SLAPEN, FEESTEN EN REPEAT 
 Je kunt hier fantastisch eten: van uitsmijters en pannenkoeken tot de beste biefstuk, een heerlijk 
huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 
beroemd geworden appeltaart zo direct vanaf je strandbedje.     Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor De Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

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.  

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.

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

Ontvang nu € 50,- korting

Bij boeking van een behandeling 
voor permanente make-up, 
wenkbrauwen of eyeliner boven 
en onder ontvangt men direct 
€ 35,- korting en een cadeaubon 
van € 15,- die ingeleverd kan 
worden wanneer de permanente 
make-up ooit weer bijgewerkt 
moet worden.
Totaal dus € 50,- korting. 

Samen staan we sterk.  
#fl attenthecurve 
#samenstaanwesterk

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

voor
na

wenkbrauwen expressie en uitstraling aan uw gelaat.

Heeft u vragen?
Boek dan een gratis 

intake en ontdek deze 
mooie en natuurlijk 
uitziende techniek.
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Yutakana: voor de echte sushilovers!
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.

WIJ HEBBEN ÉÉN VAN 
DE MEEST UITGEBREIDE 
MENUKAARTEN DIE JE 
KUNT TEGENKOMEN IN 
EEN SUSHIRESTAURANT

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.”

Culinaire ervaring
“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 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

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

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.”

Genieten
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.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk’.
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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

Klanten bij Redeker Automotive kunnen niet alleen 
terecht voor de aankoop van een occasion. Sinds 
kort ben je er aan het juiste adres voor onderhoud en 
apk-keuringen. Daarnaast bieden wij diverse lease-
mogelijkheden en zijn we van dienst bij het importeren 
en exporteren van auto’s.

• Betrouwbare occasions, import en export.
• Een zorgvuldig geselecteerd aanbod.
• Op basis van uw wensen gaan we ook specifi ek op 

zoek naar jouw auto. 
• Altijd bereikbaar en op afspraak zelfs ’s avonds 

bereikbaar.

OOK VOOR ONDERHOUD EN 
APK-KEURING

Raadhuisstraat 64
Raamsdonk

06-29165723
www.redekerautomotive.nl

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

Harm Redeker
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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!

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.

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.
Daarnaast hebben we een eigen werkplaats voor reparatie, onderhoud, APK en 
airco service.

Nijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nlInkoop  •  Verkoop  •  Onderhoud  •  Reparatie • APK

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.

Niet alleen voor 
occasions

maar ook voor:

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!

APK

ONDERHOUD

AIRCO-SERVICE

EXPORT DIENST-
VERLENING 

Alex de Beer
5756



 

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

Zeker weten dat u privé kunt shoppen?
Neem contact met ons op. 

Samen komen we er wel uit.

WIJ ZIJN OP
AFSPRAAK OPEN!

Zeker weten dat u privé kunt shoppen?Zeker weten dat u privé kunt shoppen?Zeker weten dat u privé kunt shoppen?

Heeft je kindje een voorkeurshouding? Is het hoofd 
afgeplat? Dat komt nogal eens voor. Medici weten niet 
goed wat de oorzaak hiervan is en er is geen simpele 
oplossing.

Osteopathie kan hier helpen. Wij gaan je kindje onderzoeken op te hoge en/of 

asymmetrische spanning rondom het hoofd, maar ook romp en bekken. Want de 

oorzaak hoeft niet in het hoofd te zitten. Veel ouders merken ook op dat het 

lichaam als een ‘banaan’ ligt. 

Als osteopaat gebruiken we rustige, niet-belastende technieken om het lichaam 

weer in balans te krijgen waardoor optimale groei en ontwikkeling mogelijk is. 

Het scheve hoofdje verdwijnt hierdoor. 

COLUMN/INGRID EN DERYA

Ingrid Reuser en 
Derya Douglas

SCHEEF HOOFDJE
“Wij zijn Ingrid en Derya, osteopaten 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.”te herstellen.”

Gezondheidscentrum Het Koetshuis
Koetshuislaan 613  |  Waalwijk

0416-533236  |  06-22554221
www.osteopathie-ingridreuser.nl
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BPG 
daar bouw 

je mee!

SIERBESTRATING

BADKAMERS

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

BOUWMATERIAAL

Nieuwe badkamer?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

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

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

LIKE ONS Grotestraat 315, Waalwijk
06-17893050 
kledingreparatie.waalwijk@gmail.com

Jouw 
favoriete 
kleding 
weer als 
nieuw?

bedrijven + 
particulieren 

stomerij 

strijkservice

wasserij

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

Mondkapjes bij 
ons verkrijgbaar!

Reparatie  

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

voor een aangenaam binnenklimaat

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

Goed afscheid nemen?
Dat  kan bi j  D ierencremator ium Memor ia
Wij zullen met onze persoonlijke benadering zorg dragen voor 
een waardig en respectvol afscheid voor uw overleden huisdier.

Wij beschikken over een eigen ophaaldienst, maar u kunt desgewenst ook zelf uw 
overleden huisdier naar ons toe brengen om bij ons in alle rust afscheid te nemen. 
Zelfs in het weekend of de avonduren en dat voor elk budget.

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

Ook bij uw 
dierenarts

ADVERTEER IN BRUIST
Bel 076-7115340 

of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

JUIST
NU!

ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

OPVALLEN?

OPVALLEN?
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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 voor het huren van 
een luxe auto kun je ook 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’

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

Jullie bruiloft in beeld?

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? GLANZ
 SCHOONMAAKBEDRIJF

• Gevel reinigingen
• Rolluiken reinigen
• Ramen reinigen
• Terrassen reinigen

• Daken reinigen
• Dakgoten reinigen
• Tuin onderhoud

KAATSHEUVEL 
06 13 58 32 34

Voor al uw schoonmaak-werkzaamheden:
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HET HELE JAAR

06-22996006  |  www.tovulon.nl

Tovulon de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

Tovulon
Grotestraat 172
Drunen

VAN SLINGERS 
EN CONFETTI 
TOT DE PRACHTIGSTE 

OUTFITS

ALLES VOOR 
UW FEEST

&
gaan samen verder als

Albert Einsteinweg 9  |  5151 DK Drunen  |  088 622 20 00  | info@tredos.nl  | www.tredos.nl 

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. 

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #ANDERHALVEMETER

Houd vol, houd
anderhalve meter afstand.
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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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Snipper de ui en de knofl ook. Breng de olie op temperatuur en 
voeg daar een theelepel sambal aan toe. Roer tot het een geheel is.
Fruit daarin de ui en de knofl ook tot deze een glazige, lichtbruine 
kleur hebben. Zet de pan op laag vuur.

Snijd de tomaten in blokjes en voeg deze toe aan het ui- en 
knofl ookmengsel. Goed blijven roeren zodat het niet aan de bodem 
gaat plakken en voeg vervolgens de gebroken boontjes toe.
Deze kun je van tevoren kort koken als je ze wat zachter wilt 
hebben of rauw toevoegen voor een extra knapperige bite. Roer 
alles lekker door tot het goed op temperatuur is. Voeg ten slotte 
nog een scheutje ketjap toe en breng op smaak met wat peper.

Deze boontjes zijn heerlijk met rijst en kip, maar kunnen ook prima 
gegeten worden bij aardappeltjes en een mooi stukje zalm.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 teentje knofl ook
scheutje olijfolie

1 theelepel sambal naar smaak
2 tomaten

400 gram gebroken 
sperzieboontjes
scheutje ketjap

snufje peper

2/3 PERSONEN - BIJGERECHT

zoet en licht pittig
Sajoer boontjes

Marloes, offi ce assistente bij Bruist
Ik vind boontjes heerlijk, maar vaak een beetje saai. Met dit simpele gerecht, bereid 
in slechts enkele minuten, worden boontjes een pittige en zoete smaaksensatie met 
een Oosters tintje. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een steelpannetje en de 
benodigdheden die hierboven beschreven staan.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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Voel jij ze ook alweer? Die kriebels 
om weer van de huiselijke warmte 
te genieten nu het buiten niet 
altijd meer zo heerlijk warm is 
als van de zomer? Lekker knus 
op de bank met Bruist en misschien 
de verwarming al aan om het nog 
wat behaaglijker te maken. 
Los de puzzels op én maak kans 
op deze leuke prijzen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 7-2-6.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

4  3 7
8  2 1 4

7 2 9
2  5

7  1 2 9
1  5

1 6 2
2 9 6  7
5 1  8

 rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand verlichting.
De oplossing van de vorige maand was vaasje.

rugzak 
school 
handig 
gaastra 

rits
boeken 
dragen 
stoer

i h a n d i g x h f l 
i b i w a d s b q g f 
s o a r q c y l s m q 
c e d g u b j k j f t 
h k r a j g t o f z g 
o e a a v s z q q r d 
o n g s h q t a f t b 
l f e t j t d o k e s 
j c n r v t p g e r f 
s q o a c e e u r r j 
y q w y k u a r y q m 

Maak kans op de dvd

My Brilliant 
Friend

Maak kans op deze

Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deze achtdelige topserie 
toont de ontwikkeling 
van de levenslange 
vriendschap tussen twee 
Italiaanse vrouwen. Het 
is een verfi lming door 
Saverio Costanzo van de 
immens populaire roman 
L’amica geniale van 
Elena Ferrante.

Friend

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde 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 eikenfi neer 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.

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

50 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

Geef je werkplek binnen één 
dag een luxe en tijdloze stijl

THUISWERKEN? Richt je eigen kantoor in binnen één dag in een 
luxe en tijdloze stijl. Met BLOX is het mogelijk om uw gehele woning of 
bedrijf in één gelijke stijl en kleur zelf in te richten.

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.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
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