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Bruisende lezer,

Het is alweer december, 2020 loopt op zijn einde. En dat 
is volgens veel mensen maar goed ook. Want hoewel er 
ook heel wat leuke en positieve dingen zijn gebeurd, is het 
waarschijnlijk toch het coronavirus dat ons het meest bij 
zal blijven. 
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Corona heeft ook invloed op deze decembermaand. Hoewel 
er normaal gesproken buitenshuis van alles te zien en te 
beleven is, staat december dit jaar veel meer in het teken 
van de gezelligheid thuis. En daar kun je dan ook maar beter 
het beste van maken. Versier je huis sfeervol, probeer de 
heerlijkste recepten, kijk een van de vele mooie fi lms op tv 
en geniet van elkaar.

Ook alle bruisende ondernemers in jouw omgeving staan 
klaar om er weer een hele mooie maand van te maken. 
Met de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom, tal 
van heerlijkheden voor thuis, de meest prachtige feestelijke 
outfi ts, versiersels voor je huis en ga zo maar door. En net als 
wij hebben zij een zeer belangrijke boodschap voor je: hele 
fi jne feestdagen en op naar een gezond en gelukkig 2021!

Lea en Marcel Bossers
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nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340

VOORWOORD/DECEMBERCOLOFON
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

 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

18
30

16

23

8

23

12

win



Nu de dagen steeds korter worden, is het extra 
gezellig om het huis mooi te versieren. Haal die 
sfeervolle boom lekker op tijd in huis en versier hem 
met je hele gezin. Zet wat extra kaarsjes neer, zet 
een klein kerststuk op tafel en fl eur je huis op met 
wat winterse accessoires. Zo breng je je huis stap 
voor stap in kerstsferen.

Sla aan het kerstbakken
De dagen voor kerst zijn hét moment om alvast wat 
recepten uit te proberen. Zo kun je iedereen 
verbazen met de allerlekkerste broodjes voor het 
kerstontbijt of met een verrassend dessert. Van 
gezellig kerstkoekjes bakken met het hele gezin tot 
een heuse Christmas-cake. De heerlijke geur vanuit 
de oven brengt je sowieso al in feeststemming. Dat 
wordt genieten!

Maak een winterse wandeling
De winter in ons land is prachtig! Trek daarom een 
dikke jas aan en ga erop uit. Extra leuk is het als er 
sneeuw ligt. Want wat geeft nu meer kerstsfeer dan 
een winterse wandeling door de sneeuw? Maar ook 
zonder sneeuw kun je heerlijk buiten genieten in 
het bos, aan zee of in de stille straten van jouw 
eigen stad.

Kijk een kerstfi lm
Breng wat meer gezelligheid in de donkere dagen 
voor kerst door heerlijk met de hele familie op de 
bank een kerstfi lm te kijken. De perfecte manier om 
in de kerststemming te komen. Vergeet ook zeker 
niet om warme choco of thee te maken en een paar 
sfeervolle kaarsjes aan te steken. Laat de voorpret 
maar beginnen!

BRUIST/LIFESTYLE

Vind jij het ook fi jn om op tijd met de voorpret voor kerst te beginnen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Omdat er op dit moment buitenshuis niet veel te beleven is, staat december in het teken 
van gezelligheid thuis. Weken voor kerst kunnen we al met de voorpret beginnen. 

We versieren ons huis en bedenken wat we gaan eten. Heerlijk! Met deze tips 
geniet jij thuis nog meer van die gezellige decembermaand.

Maak het thuis nog 
gezelliger!
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BRUIST WENST 
IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN
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Nieuw in ons assortiment: het akoestische paneel 
dat door iedereen kan worden gebruikt om op 
verschillende wijze een elegante lattenwand of 
-plafond in huis te creëren. 

Een klasse A-product, verkrijgbaar in verschillende kleurmogelijkheden. 
Het is geluidsabsorberend, elimineert galm en dempt geluid aanzienlijk.

Decoratieve wandpanelen
voor ieder interieur

Nieuw bij houtdirect.nl

Showroom & Magazijn: Emmikhovensestraat 8, Waalwijk
0416-760 800  |  WhatsApp: 06-30 53 64 00

info@houtdirect.nl  |  www.houtdirect.nl

DUURZAAM MATERIAAL
We maken alleen gebruik van duurzaam hout. Het zwarte 
akoestische vilt is gemaakt van gerecycled plastic. De 
latten zijn gemaakt van fi neer in eik op houtvezelplaten van 
gemiddelde dichtheid.

MAKKELIJK EN SNEL TE MONTEREN
De panelen worden geleverd in modules van 2400 x 600 x 22 
mm, waardoor het monteren supereenvoudig is.
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BIERTJE?
De Dulle Griet van Scheldebrouwerij is 
een heerlijk winterbiertje dat zich perfect 
laat combineren met winterse gerechten
zoals stoofvlees of wild zwijn. Deze
dubbel heeft licht zoete geuren van drop
en kandij die mooi samengaan met
een mond vol fruit en kruiden. Het 
ideale bier voor tijdens het kerstdiner. 
www.scheldebrouwerij.com

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Wij pakken uit
in december 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. #PLAID naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

ALTIJD DE WIND MEE 
Héérlijk in de winter: met een e-bike van Union voelt het alsof 

je altijd de wind mee hebt. Zo ben je razendsnel (en niet 
bezweet!) op je afspraak en maak je lange fi etstochten zonder 

je te hoeven inspannen. De fi etsen hebben een supersterk
en slank aluminium frame en zijn gemaakt van 

hoogwaardige materialen. www.union.nl

Maak kans op
deze warme plaid. 
Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 

een echte sfeermaker 
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LEZERSACTIE

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

Maak kans op dit 
prachtige boeket van 

Bloemen kopen doe je bij 
BloemenInterieur! Zij verzorgen 
namelijk de mooiste bloemen en boeketten speciaal voor 
jou. Bij BloemenInterieur zijn diverse soorten bloemen, 
boeketten of bloemstukken beschikbaar.

LEZERSACTIE

prachtige boeket van 

Bloemen kopen doe je bij 
BloemenInterieur! Zij verzorgen 
namelijk de mooiste bloemen en boeketten speciaal voor 

prachtige boeket van prachtige boeket van 

 

LEZERSACTIE
Maak kans op dit self tan 

pakket van That'so.

Wil je ook in de winter een 

lekkere bruine teint? Dat kan met 

de self tan sprays van That'so. 

Deze zorgen voor een mooie, 

egale bruine kleur, stinken niet 

en geven niet af! Bovendien 

bevatten de sprays hydraterende 

en anti-ageing ingrediënten dus 

het verzorgt de huid ook. www.thatso.nl.

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. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win
Wij pakken uit

in december

KOOP EEN VAT
Het perfecte kerstcadeau voor 
wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 
eigen vat of kies voor een aantal 
fl essen uit een bestaand vat, al 
vanaf 24 stuks. Selecteer jouw 
wijn op basis van regio, wijnboer
of duidelijke smaak omschrijving. 
Koop Een Vat verbindt jou direct 
aan de wijnmaker en zorgt dat 
je op de hoogte blijft tot je jouw 
persoonlijke fl essen thuis krijgt.
www.koopeenvat.com

wijnliefhebbers: koop eenvoudig een 

INNOVATIE IN BAKLAND 
Chocolade smelten of deeg laten rijzen? 
Het kan in deze keukenmachine van 
Kenwood: de nieuwe Chef Titanium 
Patissier XL. Perfect in de aanloop 
naar de feestdagen! Naast een 
unieke ingebouwde warmtefunctie 
kun je je ingrediënten zelfs in de kom 
wegen, voor nog betere resultaten.
www.kenwoodworld.com
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DITJES/DATJES

 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
 Het wijnglas van het hoofdgerecht staat boven het mes.
 Wakker worden? Vergeet koffi e en ga voor zonlicht. 
 Hierdoor weten onze hersenen dat een nieuwe dag begint.
 Doe eens gek! 14 december is het weer tijd voor
 apenstreken, dan is het namelijk internationale Monkey Day.
 Die dag is het ook weer foute kersttruiendag!
  100 gram oliebollen bevat ‘maar’ 256 calorieën, een eierkoek  
bevat 287 calorieën. Feitelijk gezien kun je dus beter oliebollen eten.
     Een kunstkerstboom is na ongeveer 10 jaar gebruik
 pas beter voor het milieu dan een echte kerstboom.
  Het verschil tussen een kerst- en een paasbrood?
 Op de eerste hoort poedersuiker, op de ander niet.
          Kerst is de beste tijd om te pieken.
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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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PARTYVLAAI
Al sinds 1996 is PartyVlaai dé vlaaienspecialist in de regio Waalwijk. Bakkers Abdel Chraou 
en Henk Klein staan de hele dag in de eigen bakkerij, waar alleen gebruik wordt gemaakt 
van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Maar PartyVlaai is in de wijde omgeving 
ook bekend om de red velvet cake, de halve zool-koeken, appelfl appen, de populaire 
progrestaarten en natuurlijk de Brabantse worstenbroodjes (óók vegan, glutenvrij en halal). 
ook bekend om de red velvet cake, de halve zool-koeken, appelfl appen, de populaire 
progrestaarten en natuurlijk de Brabantse worstenbroodjes (óók vegan, glutenvrij en halal). 

Aan het begin van dit bijzondere jaar herintroduceerde 
PartyVlaai de ‘halve zool’: een roomboterdeegkoek met 
amandelspijs en een vleugje kaneel, in de vorm van een 
schoenzool. De Langstraat is de streek waar van oudsher 
leerlooiers en schoenenfabrieken actief zijn. Tot de sluiting 
van het Nederlands Leder en Schoenen Museum was in 
het museumcafé de zogenoemde ‘halve zool’ verkrijgbaar, 
exclusief geleverd door PartyVlaai uit Waalwijk.

Zool voor de ziel
“Een mooie manier om deze regio op de kaart te zetten. 
Maar de koek staat ook voor verbinding tussen mensen, voor 
verbroedering en liefde. Eigenlijk geven we de mensen in 
deze coronacrisis ‘een zool voor de ziel’,” aldus banketbakker 
Abdel Chraou.

Cadeaupakket als hart onder de riem
De feestbakker van Waalwijk bezorgt mensen graag 
een goed gevoel, vertelt Chraou: “Dit jaar hebben 
bedrijven hun medewerkers waarschijnlijk (veel) 
minder gezien dan normaal. Daar mogen we best even 
bij stilstaan. En in Waalwijk doen we dat graag met 
iets lekkers erbij. Daarom denken wij graag mee over 
een cadeaupakket om medewerkers en collega’s een 
hart onder de riem te steken. Denk aan een roomboter 
amandelstaaf of -letter, een pepernootvlaai, kerstbrood, 
sint- of kerstcake of een PartyVlaai cadeaubon. De 
pakketten zijn op maat samen te stellen, voor elk 
gewenst budget, en kunnen worden thuisbezorgd of 
per post verstuurd. Zo kunnen we dit rare jaar tóch 
een beetje feestelijk afsluiten.”

de vrolijkste banketbakker
van de Langstraat

Grotestraat 219, Waalwijk  |  0416-560010  |  www.partyvlaai.nl
SINDS 1996
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Ontwikkel 
jouw 
eigen 

killer
body!

PL
AN Fajah Lourens werd in 2002 bekend bij het grote publiek als Yasmin Fuentes in de 

soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Inmiddels heeft ze vanuit haar liefde voor fi tness 
en gezond eten een prachtig bedrijf opgebouwd. Onder de naam Mykillerbodymotivation 
inspireert ze andere mensen om ook gezonder te leven. Op 7 januari 2021 komt haar 
nieuwste boek uit: Killerbody Lifestyle.

Om een indruk te geven: op haar website 
www.mykillerbodymotivation.com en haar 
Instagram-account deelt Fajah haar trainings-
video’s. Daarnaast heeft ze al 
drie succesvolle boeken op 
haar naam staan en verkoopt 
ze haar eigen merk mode- en 
fi tnessproducten. “Ik ben 
er trots op dat mede dankzij 
mij ook de gewone huisvrouw tegenwoordig weet 
wat een proteïne-shake is. Mijn supplementenlijn 
is dan ook juist niet specifi ek gericht op sporters, 
maar op mensen zoals jij en ik.”
  
AANDACHT VOOR MINDSET
In haar nieuwe boek Killerbody Lifestyle besteedt 
Fajah niet alleen aandacht aan voeding, sporten 
en persoonlijke verhalen van mensen die haar 

dieet hebben gevolgd, maar ook aan mindset. “Mensen 
denken vaak dat ze ongelukkig zijn omdat ze te dik zijn. Het 
omgekeerde is echter het geval. Met behulp van oefeningen 

ga je op zoek naar de oorzaak van de pijn en 
het verdriet. Pas als je goed in je vel zit, ben je 
in staat de juiste keuzes te maken en patronen 
te doorbreken.”

LEG DE LAT NIET TE HOOG
Wat voor advies zou Fajah, moeder van een dochter (20) 
en een zoon (13), de lezers van Bruist mee willen geven? 
“De lat hoeft niet altijd hoog te liggen. Neem wat vaker de 
trap of ga extra wandelen met je hond. En voel je vooral niet 
schuldig als het een keer niet lukt. Morgen is er weer een 
nieuwe dag. Uiteindelijk moet je zoeken naar een goede 
balans. Wat mijn drive is? Ik word er heel gelukkig van om 
mensen op deze manier te kunnen helpen een gezonde 
leefstijl te ontwikkelen. Ik heb mijn levensdoel gevonden!”

Vanaf januari 2020 kun je iedere maand in Bruist een
column van Fajah lezen. Zij hoopt daarmee onze lezers te 
motiveren en te inspireren om hun doelen te behalen.

  “GENIET VAN WAT JE
      WÈL HEBT EN DOET” 

Start vandaag met het 
plannen van je dromen. 
Als je het kan dromen 
kan je het doen. 
De Killer Planner helpt 
jou te motiveren en te 
inspireren om je doelen 
te behalen.

BESTEL JOUW PLANNER OP WWW.MKBMSHOP.COM

INTERVIEW/FAJAHLOURENS
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BINNEN/BUITEN

Ieder jaar op de tweede zondag in 
december is het Wereldlichtjesdag. 
Wereldwijd komen mensen bij elkaar 
om overleden kinderen te herdenken 
waarbij zij om 19.00 uur een kaarsje 
aansteken, zodat de wereld een 
beetje lichter wordt voor mensen 
die hun kind hebben verloren.
In 2006 is Wereldlichtjesdag ook
in Nederland geïntroduceerd. 
Begonnen in Apeldoorn zijn er 
inmiddels meer dan honderd locaties 
waar mensen welkom zijn om samen 
overleden kinderen te herdenken. 
Hartverwarmende bijeenkomsten 
die dit jaar helaas een heel andere 
vorm krijgen door corona. Apeldoorn 
kiest ervoor om dit jaar op zondag 
13 december geen bijeenkomst te 
organiseren met publiek maar 
een livestream die is te volgen via 
www.uitvaartmetbeeld.nl/
wereldlichtjesdag.

D AGJE UIT
WERELDLICHTJESDAG

In 1840 in Engeland is paleontologe Mary 
Anning op zoek naar fossielen. De dagen van 
haar grootste ontdekkingen liggen in het 
verleden en ze verkoopt nu doodgewone 
fossielen aan toeristen om zichzelf en haar 
moeder te kunnen onderhouden. Wanneer 
Roderick Murchison arriveert, laat hij zijn 
vrouw Charlotte bij haar achter, zodat ze kan 
herstellen van een tragedie. Mary kan niet 
weigeren omdat ze het geld nodig heeft. 
Hoewel hun persoonlijkheden in eerste 
instantie botsen, komen de twee vrouwen er-
achter dat ze niet alleen zijn en ontwikkelen 
ze een intense relatie. AMMONITE is vanaf 
10 december te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
AMMONITE

BOEKJE LEZEN HENK VAN STRATEN  
Een fotocurator in een museum voor moderne 
kunst is veertig geworden en begonnen aan 
zijn vierde antidepressivum. Met angst-
remmers bezweert hij de zorgen om zijn 
‘deeltijd puberzoon’ en het liefdesverdriet om 
zijn succesvolle ex-vrouw. Zijn expositie over 
Ernest Hemingway krijgt bovendien steeds 
meer kritiek. Ondertussen wordt hij verteerd 
door schuldgevoel en radeloosheid om Elise, 
de jonge vrouw die door zijn toedoen tot aan 
haar kin verlamd raakte en nu het ondenkbare 
van hem verlangt. Maar echt ingewikkeld 
wordt zijn leven pas als twee dakdekkers hem 
met veel meer willen helpen dan alleen zijn 
lekkende dak. 
ERNEST HEMINGWAY IS GECANCELD

van Henk van Straten is vanaf 1 december verkrijgbaar.
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Create brilliant memories

info@bythirsa.com
www.bythirsa.com

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

2020... een jaar die niemand ooit zal
vergeten. We hebben het gevoel dat
ons zoveel is ontnomen, een warme
knu�el, een vriendelijke lach... Toch
heeft het ons ook aan het denken
gezet wat nu echt belangrijk is.

Juist deze feestdagen is het dan zo
belangrijk om voor een persoonlijk
cadeau te kiezen dat zegt:
"Ik denk aan jou".
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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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GA VOOR DE NIEUWE CITROËN C3

Autorijden was nog nooit zo leuk

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

info@vosgewoongoed.nl  |  www.vosgewoongoed.nl

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 uit laat voeren. Ontdek wat er 
allemaal achter dit frisse, nieuwe uiterlijk schuilt.

 De nieuwe Citroën C3 is een bijzonder 
charismatische persoonlijkheid. De 
energieke look-and-feel gaat 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 dode 
hoek en de achteruitrijcamera maakt 
fi leparkeren 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. 
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1. Lola Colorful Crossbody Bag van Vanessa Saroni, € 599,-  www.vanessasaroni.com
2. Morphe X Nikita Artiesten Palette, € 34,-  www.morphe.com

3. Lipstick Rouge Allure van UNG, € 21,-  www.ungcosmetics.com 
4. Scented Body Soap Grapefruit van Kiehl’s, € 17,-  www.kiehls.nl

5. Armani Code Absolu Gold Eau de Parfum, vanaf € 70,-  www.armanibeauty.com
6. Oolaboo Christmas Box Limited Edition, € 49,95  www.oolabooshop.com

1

6

5

Cr
ed

its
: I

ng
rid

 B
ur

ge
r v

oo
r w

ww
.c

ol
or

st
or

ie
s.

nl

2

 Maak er een feestje van!
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7. Touche Eclat Le Stylo Dress Me Wild van YSL, € 39,50  www.debijenkorf.nl
8. Météorites Golden Bee van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl

9. Kerstpins van Havaianas, € 4,99  www.havaianas.nl 
10. Alien Christmas Set van Mugler, € 109,-  www.douglas.nl 

 11. Sugar Crush Collec-Tin van Soap & Glory Boots, € 12,49  www.boots.eu
12. Body shimmer puff twinkle, twinkle, little star van essence, € 2,99  www.essence.eu

BEAUTY/NEWS
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 Maak er een feestje van! In deze vreemde tijd lijkt het wel extra belangrijk 
om een mooi en persoonlijk cadeau aan je 
geliefde, familie of beste vrienden te geven. 
Bruist zocht voor jou de meest bijzondere uit. 
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Over de samenwerking

De samenwerking tussen Nederland Bruist en TvdW Administratieve Begeleiding 
B.V. is enkele jaren geleden begonnen met het uitvoeren van standaard 
administratieve werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan het controleren van 
de administratie, het opstellen van de tussentijdse cijfers, het doen van aangifte 
omzetbelasting, ICP-aangifte, aangifte vennootschapsbelasting en aangifte 
inkomstenbelasting.

Vanaf medio september is de samenwerking 
tussen Nederland Bruist en TvdW 
geïntensiveerd. Wij leveren sindsdien een 
interim medewerker voor het ondersteunen 
van de administratieve afdeling.

Daarnaast hebben we nieuwe 
boekhoudsoftware geïmplementeerd, om 

vanuit daar het administratieve proces 
verder te automatiseren. Het doel daarvan 
is effi ciënter werken, administratieve 
procedures vastleggen en te allen tijde inzicht 
creëeren.

Een aantal zaken die we aangepakt hebben, 
lees je hiernaast.

“Door het overgaan naar een nieuw boekhoudprogramma werken we nu veel effi ciënter en besparen we 
op veel arbeidsuren. De app geeft op managementniveau veel inzicht in verschillende specifi eke cijfers. 
De implementatie verliep zeer goed en snel en ze zijn altijd bereikbaar.”

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

Workfl ow inkomende facturen
• Binnenkomende facturen worden gedigitaliseerd verwerkt, waarmee direct een digitaal dossier wordt aangelegd.
• Er is een digitaal accorderingsproces geïmplementeerd. Dit betekent dat er niet langer een fysieke map met facturen is 

die rondgaat. In plaats daarvan kan de verantwoordelijke medewerker gemakkelijk digitaal accorderen.

Verbetering debiteureninzicht
• Dagelijks vanuit het systeem inzicht in de openstaande debiteurenlijst.
• Daarnaast wordt er een strak en geautomatiseerd aanmaningsbeleid opgezet.
• Tot slot is er met een app dagelijks inzicht in cijfers, waaronder de openstaande debiteuren.

Optimalisatie cashfl ow
• Crediteuren worden in het vervolg vanuit het systeem betaald. Er wordt 

een betalingsvoorstel vanuit het boekhoudpakket gegenereerd die door 
de eindverantwoordelijke eventueel wordt aangepast en vervolgens wordt 
geaccordeerd.

• Verder wordt de crediteur pas betaald op de vervaldatum van de factuur.

Bent u benieuwd naar onze werkwijze? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: 0416 337793

Team TvdW
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Nieuwsgierig?  Bestel dan ons magazine via: 
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55 en Piushaven 27, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

KOM DE 

KERSTSFEER PROEVEN BIJ
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EEN KERST 
ZOALS WE 
DIE VAN 
VROEGER 
KENNEN...
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Mocht dit laatste het geval zijn, dan kun je misschien 
wel wat inspiratie gebruiken. Daarom delen we 
maar  al  te  graag dé kersttrends van 2020 met je. 
Wie  weet zit er wel een trend tussen die bij jou 
past. Zo niet... gewoon doen wat je zelf mooi vindt 
en je eigen trend creëren!

Trend 1: Donker en warm
Denk bij deze stijl aan een prachtig eiland, vol groene 
bossen, zwart zand en vulkanen. Bij deze stijl staan 
groene tinten centraal, aangevuld met lime en oranje. 
We zien schalen met mos, aan de muur hangende 
boeketten, kerstballen met velours en op tafel zien 
we zwart aardewerk.

Trend 2: Natuurlijk
Voor liefhebbers van natuur in huis is deze stijl 
perfect. Alles draait om puur natuur en aandacht 
voor de aarde. Denk aan veel keramiek, terracotta 
potten en bijzonder gevormde vazen. Deze vazen 

Vind jij het ook hoog tijd om je huis ‘kerstproof’ te maken met één van deze nieuwe trends? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Klaar voor de kerst
Het is weer die tijd van het jaar: de tijd om je hele huis in kerstsferen te hullen. 

Haal jij daarvoor de dozen met de kerstversiering van voorgaande jaren van zolder, 
of ga je shoppen voor een compleet nieuwe kerstlook?

stijl  je af met katoentakken en verschillende soorten 
droogbloemen. Zo ontstaat een eigentijdse stijl.

Trend 3: Fluweel
In deze stijl geven de warme kleuren, gemixt met 
duurzame en tijdloze materialen en geometrische 
vormen, je een behaaglijk en retro gevoel. Bij deze 
hippe stijl zorg je voor verwondering door het 
plaatsen van glazen kerstballen met gouden glitters, 
fl uweel en roze pailletten op tafel.

Trend 4: Zoals vroeger
Maak er een authentieke kerst van met tijdloze, 
rode en donkerblauwe accenten. Een kerst zoals we 
die van vroeger kennen, gezellig samen thuis met 
een knisperend haardvuur en een mok warme 
chocomel binnen handbereik. Bij deze stijl mogen 
sneeuwvlokachtige ballen, stolpen, sneeuwbollen 
en houten kersthangers met dierenhoofdjes niet 
ontbreken!

BRUIST/WONEN
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Magneet Interieurs Waalwijk 
levert woonoplossingen op maat 

“Wij verkopen eigenlijk geen producten om je huis mee in te richten, we leveren passende 
woonoplossingen” En: “Een bank moet niet alleen mooi zijn, je moet er ook goed op kunnen 

zitten.” In twee zinnen geeft eigenaar Camiel Klerx de bedrijfsfi losofi e van Magneet Interieurs in 
Waalwijk bondig weer. 

De wens van de klant vormt het uitgangspunt bij elk 
contact in de ruime toonzaal of thuis. Wat sluit het 
beste aan bij die wens en iemands persoonlijke 
situatie? Maatwerk dus op het gebied van wonen 
en slapen, inclusief raamdecoratie en vloeren. 

Persoonlijk advies
In de woonbranche geldt dat het oog ook wat wil. 
Maar een mooi vormgegeven bed met het verkeerde 
matras of een schitterende designbank met 

onvoldoende steun in de rug is in de ogen van 
Camiel de verkeerde keuze. “Klanten moeten erop 
kunnen vertrouwen dat zij een eerlijk advies krijgen 
om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. Zij 
moeten er ook van op aan kunnen dat wij gemaakte 
afspraken stipt nakomen. Dat is voor ons geen 
vrijblijvend verkooppraatje, anders hadden wij vorig 
jaar niet ons eeuwfeest kunnen vieren. Persoonlijk 
advies en vertrouwen, daar draait het allemaal om.” 
De oorspronkelijke textielwinkel is in 100 jaar dan 
ook uitgegroeid tot een gerenommeerde en 
veelzijdige woonwinkel. Aan de Grotestraat 331 in 
Waalwijk is een grote showroom van maar liefst 
3000 vierkante meter gerealiseerd.

Zorg voor slaapkwaliteit
De nieuwste aanwinst in de onlangs vernieuwde 
showroom is de Auping Shop waar de complete lijn 
van deze Nederlandse beddenfabrikant is te 
bewonderen. Daarnaast voert Magneet Interieurs 
kwaliteitsmerken als M-line, Avek, Caresse en 
Beka. Op de slaapafdeling vind je een ruime keuze 
aan bedbodems, dekbedden, kussens, toppers, 
kledingkasten en niet te vergeten bedtextiel. Een 
goed matras vormt altijd het startpunt bij de 

AL 100 JAAR EEN 
VEELZIJDIGE 

WOONWINKEL
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aanschaf van een nieuw bed. “Onze slaapadviseurs 
hebben alle kennis in huis voor een op ieders 
lichaam en slaapgewoonten afgestemd advies. De 
klant kiest vervolgens zelf voor een bepaald merk”, 
benadrukt Camiel. 

Van woonwens naar realisatie
De sfeervolle showroom bevat ook een 
aantrekkelijke presentatie van de Topform - design 
for living-collectie. Stoelen, banken, kasten en 
eetkamer-, salon- en bijzettafels van dit 
Nederlandse meubelmerk kenmerken zich door 
een tijdloze moderne uitstraling, kwaliteit en - niet 
onbelangrijk - betaalbaarheid. Magneet Interieurs 
biedt klanten ook een ruim assortiment eigentijdse 
relaxfauteuils. “Daarnaast zijn we dealer van nog 
een aantal andere bekende meubelmerken zodat 
we bijna elke woonwens kunnen vervullen”, zegt 
Camiel. “Klanten zijn elke keer weer aangenaam 
verrast door ons grote en diverse aanbod.”

Ontzorgen
Na aankoop in de winkel moet er natuurlijk nog 
een en ander gebeuren. Ook hierbij wordt er 

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

Kijk op de site van Magneet Interieurs voor 
het volledige woonaanbod of maak 
vrijblijvend een adviesafspraak. 
het volledige woonaanbod of maak 
vrijblijvend een adviesafspraak. 

fl exibel meegedacht met de klant. Bestaand 
meubilair wordt ter plekke afgebroken, verplaatst 
of tijdelijk opgeslagen. De klant hoeft zelf niet te 
sjouwen. Ook voor het afvoeren van afgedankte 
spullen kan op verzoek worden gezorgd. Camiel 
durft de stelling wel aan dat het complete team 
van Magneet Interieurs – van verkoopadviseur, 
stoffeerder tot ateliermedewerker – het begrip 
‘ontzorgen’ in zijn DNA heeft zitten.
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Mannen en hun auto’s... Het is en blijft een dingetje dat veel vrouwen niet kunnen 
begrijpen. Oké, dat een auto handig is om van punt A naar B te komen, dat 

snappen ze over het algemeen wel, maar verder...

Guys 
& cars

MAN/CAVE

Bij mannen gaat de liefde voor auto’s vaak veel 
verder. Zo is uit onderzoek zelfs gebleken dat maar 
liefst één op de vijf mannen meer van hun auto 
geniet  dan van hun partner. Twaalf procent gelooft 
zelfs dat hun partner jaloers is op hun auto. Niet zo 
vreemd als  je bedenkt dat uit hetzelfde onderzoek 
blijkt dat één op de zeven mannen het autowassen of 
een ritje maken als excuus gebruikt om hun partner 
te ontlopen.

Dit zijn niet de enige opvallende cijfers van dit 
onderzoek, het gaat zelfs nog verder. Twintig procent 
van de mannen vergelijkt hun auto met hun eigen 
persoonlijkheid en omschrijft hun grote liefde (de 
auto  dus!) als sexy en speels. Het zal je dan 
waarschijnlijk ook niet verbazen dat één op de vijf 
mannen hun auto een naam geeft en dat dit in zo’n 
veertig procent van  de gevallen een vrouwennaam 
is... ‘Slechts’ dertig procent kiest voor een wat meer 
mannelijke naam en zeventien procent houdt het bij 
een naam die vrouwelijk noch mannelijk is. Nu zijn 
we toch benieuwd... Heeft jouw auto ook een naam?

Zit jij niet lekker in je vel?

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.”

Zit je zelf niet lekker in je vel, of heb je een lichamelijke klacht? 
Samen zoeken we naar de oorzaak en oplossing. 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.

Heb je nog vragen? 
Neem dan contact op, ik help je graag verder! 
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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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Zakelijk advies nodig?
Bel Klijn Advies

BRUISENDE/ZAKEN

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

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

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

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

“BIJ ONS STAAN DE
WENSEN VAN DE KLANT 
CENTRAAL”

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

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

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

PERSONAL TRAINER
Wil je afvallen? Meer spieren? Je conditie verbeteren? Of heb je vooral iemand 
nodig die zorgt dat jij in actie komt? Wat de reden ook mag zijn een Personal 
Trainer helpt jou om jouw doelen te bereiken. Je bent tot meer in staat dan je 

zelf zou denken en een Personal Trainer zal jou net dat stapje extra laten zetten.

Een personal trainer? Dat is toch heel erg duur? Dat heb je mis, het hoeft helemaal niet zo te zijn! Wij 
bieden “TopFit voor een Basic Prijs” aan en dat geldt ook voor onze Personal Trainingen. Wij geloven dat 

personal training voor veel mensen misschien wel de meest effectieve manier van trainen is. Snel resultaat 
gegarandeerd en je hebt altijd een stok achter de deur!
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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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Met ruim dertig jaar 
ervaring op zak vond 

Harley Lisapaly 
afgelopen jaar de tijd 

rijp om voor zichzelf te 
beginnen. Als 

onafhankelijk allrounder 
is hij sindsdien dé 

specialist op het gebied 
van heating en cooling.

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

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

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

Allrounder in 
heating & cooling

van de verschillende opties. Ik verkoop 
niet om het verkopen, maar wil mijn 
klanten echt de best mogelijke 
oplossing bieden. En dat is iets wat 
bijzonder wordt gewaardeerd, hoor ik 
vaak terug. Het overgrote deel van de 
mensen bij wie ik langsga en die van mij 
een offerte krijgen, schakelt mij 
vervolgens ook daadwerkelijk in.”
 
 Huizen verduurzamen 
 Harley is enthousiast over zijn vak en 
dat merken ook zijn klanten. “Ik vind het 
een uitdaging om mensen te kunnen 
helpen door ze de best mogelijke 
oplossing voor hun situatie te kunnen 
bieden en hun huizen te verduurzamen. 
Daar ligt toch de toekomst! Mooi dat ik 
daar met mijn bedrijf en expertise mijn 
steentje aan bij kan dragen.” 

BRUISENDE/ZAKEN

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

06-26482527  |  www.byharley.nl  

Allrounder in 
heating & cooling
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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

feestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
5150



AMERIKASTRAAT 18
KAATSHEUVEL
0416-280055
WWW.JAC-KLIJN.NL

BPG 
daar bouw 

je mee!

SIERBESTRATING

BADKAMERS

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

BOUWMATERIAAL

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

Bouwmaterialen?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

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

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

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 richtlijnen 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 wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op 
de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking en 8 jaar of maximaal 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. Hyundai Lease is een prijs excl. BTW o.b.v. 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Hyundai Private & Operational Lease wordt aangeboden in samenwerking 
met Arval. Arval is voorzien van het Lease Keurmerk. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties, m.u.v. de 50/50 deal. Genoemde prijs is een adviesprijs en 
is excl. metallic lak en evt. 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 standaard uitvoering. 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.
Bewezen geprezen: ervaar het zelf!

Elektrisch rijden is echt onweerstaanbaar, goed voor het milieu én voor je portemonnee! Zéker voor de 
zakelijke rijder die dit jaar gegarandeerd nog profiteert van 8% bijtelling. De KONA Electric is al verkrijg-
baar vanaf € 36.795. Operational Lease vanaf € 394 p.m. of Private Lease vanaf € 499 p.m. Bovendien is 
hij uit voorraad leverbaar. Dus waar wacht je nog op en kom bij ons langs voor een proefrit. Kom verder.

Bewezen geprezen
• Direct uit voorraad leverbaar • Nu nog 5 jaar met slechts 8% bijtelling • 484 kilometer bereik

€ 499 p.m.

€ 394 p.m.

Private Lease vanaf 

Operational Lease vanaf 

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Direct leverbaar en nu nog 8% bijtelling.
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Ram 21-03/20-04
Aan het eind van het jaar kom je in kalmer vaar-
water. Dankzij de vele successen die je hebt 
geboekt zal december optimisme brengen. 
Maar je zult altijd rationeel moeten beslissen.

Stier 21-04/20-05
December kan een familieruzie brengen 
waarin jij je als de rechter opstelt. Het is nu 
van groot belang dat je nadenkt over de 
dingen die je volgend jaar kan veranderen. 

Tweelingen 21-05/20-06
Je kan je verheugen op een prettige tijd met 
je familie, je liefde en je vrienden. Alle sterren 
schijnen op jou. Als je erover zat te denken 
om die grote stap te nemen, is het nu de tijd.

Kreeft 21-06/22-07
Een actieve levensstijl helpt je in vorm te 
blijven en laat de stress uit je lijf los. Maar 
focus niet alleen op jezelf. Je liefde en familie 
verdienen ook jouw aandacht. 

Leeuw 23-07/22-08
De Leeuw is erg serieus, maar ook 
verantwoordelijk. Gebruik deze vaardigheden 
ook in je baan, zodat je alles recht zet wat je 
in het verleden verkeerd hebt gedaan.

Maagd 23-08/22-09
December brengt je een periode van 
zelfrefl ectie. Je zou een lijstje kunnen maken 
van je mislukkingen en je successen en 
hiermee je doelen voor 2021 vaststellen.

Weegschaal 23-09/22-10
Bijna alle vrije dagen die december je brengt 
spendeer je in harmonieus familieverband. 
Weet je niet goed hoe je de overige tijd moet 
besteden? Ga dan sporten of opruimen.

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt een realistische kijk op de wereld 
gedurende deze maand. Dit zou je kunnen 
tegenhouden in je spontaniteit. Wees niet 
bang om je serieuze masker af te nemen.

Boogschutter 23-11/21-12
De Boogschutter heeft eindelijk tijd om wat 
uit te rusten. Deze periode is het de moeite 
waard om terug te kijken op het afgelopen 
jaar en kracht te verzamelen voor 2021.

Steenbok 22-12/20-01
Steenbok heeft vaak de neiging om alles om 
hem heen onder controle te willen houden. 
Vind tijd voor je familie na een jaar lang 
haasten. Zij zijn het belangrijkste wat je hebt.

Waterman 21-01/19-02
December brengt harmonie in je persoonlijke 
leven en in je carrière, dus je hoeft niet te 
wachten op verandering op deze gebieden. 
Bezoek familie, ze kijken uit naar je komst.

Vissen 20-02/20-03 
Je bent in een zeer goede bui in december. 
Dat maakt je prettig gezelschap. Door je inzet 
is je carrière stabiel en heb je hier geen 
problemen meer mee.

HOROSCOOP

Boogschutter
Je hebt 

eindelijk tijd 
om wat uit
te rusten. 

Boogschutter

De Boogschutter heeft eindelijk tijd om wat 
uit te rusten. Deze periode is het de moeite 

December zal harmonie brengen

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

5554



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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

Wij beschikken over een eigen ophaaldienst, maar u kunt desgewenst zelf uw 
overleden huisdier naar ons toe brengen om daar in alle rust afscheid te nemen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u en uw geliefde  
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

Een mooie herinnering kan volgens ons alleen ontstaan indien het afscheid respectvol 
en waardig is. Daarom zullen we met onze persoonlijke benadering, grote betrokkenheid, 
inlevingsvermogen en vooral veel liefde zorgdragen voor een waardig en respectvol 
afscheid van uw geliefde huisdier, zelfs in het weekend en de avonduren.

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

Jullie bruiloft in beeld?

DÉ SPORTSCHOOL 
VOOR JONG EN OUD! 
 Vd Hammen Gym is uitgegroeid tot een professionele sportschool met een 
grote en zeer diverse fi tnessruimte. We beschikken over moderne apparatuur 
gecombineerd met barbells en dumbbells. Jong en oud, man en vrouw 
kunnen bij ons onder deskundige begeleiding onbeperkt komen trainen. 
 
 (Kick)boksen  
 Momenteel bieden heel veel sportscholen (kick)bokstrainingen, maar dat 
doen ze vooral omdat dat nu een trend is, niet zozeer omdat ze daarin 
gespecialiseerd zijn. Wij zijn dat wel en we weten dan ook precies wat we 
doen! Wil je dus écht goed leren (kick)boksen, dan moet je bij ons zijn! 

 

Eerste Zeine 27D, Waalwijk
www.vdhammengym.nl

Een authentieke sportschool waar hard getraind wordt 
en dé plek als je echt goed wilt leren (kick)boksen!

Benieuwd of (kick)boksen iets voor jou is? 
Kom dan eens langs! Het is altijd mogelijk  om 
geheel vrijblijvend een paar proeftrainingen te 
komen volgen. 
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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’

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?

van 1 t/m 20 decemberVerdubbel u zontegoed van 1 t/m 20 december

Waalwijk Irenestraat 2 Drunen Raadhuisplein 8 

.

.

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
op www.nederlandbruist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.nederlandbruist.nl

NED
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LIKE ONS

Grotestraat 315, Waalwijk
06-17893050

kledingreparatie.waalwijk@gmail.com

Voor de 
feestdagen 
uw kleding 
op maat 
laten 
maken?

bedrijven + 
particulieren 

stomerij 

strijkservice

wasserij

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

Reparatie  

             s
nelservice!
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Reparatie  
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Reparatie  Breng het op tijd!
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Mondkapjes bij 

ons verkrijgbaar!
www.wijnlokaalgustavino.nl

Druif: 100% Pinotage

Gebied: Stellenbosch, Zuid-Afrika

Een heerlijk en snel recept voor de kerst; ossenhaaspuntjes a la 
minute in een heerlijke roomsaus. 

Bak de ui glazig, voeg de knofl ook toe en bak 1 minuutje. Voeg de 
champignons en paprika toe. Bak de spekjes apart, schep enkel 
de schepjes bij de ui (zonder het uitgebakken vet). Verwarm de 
kookroom samen met de crème fraiche, niet laten koken. Voeg de 
groenten toe aan de room en de saus is klaar. Voeg eventueel nog 
wat peper toe aan de saus.

Snij de ossenhaas in reepjes, bak ze kort op hoog vuur zodat 
de buitenkant dichtschroeit. Blus het vlees af met de rode wijn. 
Serveer de reepjes op een mooi bord en giet er de roomsaus over. 
Een heerlijk voorgerecht voor de kerst! 

INGREDIËNTEN
ui

knofl ook
champignons

paprika
spekjes

kookroom
250 ml creme fraiche

verse bieslook
4 stuks ossenhaas
scheutje rode wijn

4 PERSONEN 

Ossenhaaspuntjes

de buitenkant dichtschroeit. Blus het vlees af met de rode wijn. 
Serveer de reepjes op een mooi bord en giet er de roomsaus over. 

Bestel 
hem nu 
online!

IDEAAL TE COMBINEREN MET:

Dit is een moderne Pinotage 
met elegantie en fi nesse. In de 
geur is deze wijn rijk aangevuld 
met weelderig, sappig fruit. 
Denk hierbij aan zwarte en 
rode bessen en kruidige 
ondertonen van kaneel.

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

Al onze tafels worden handgemaakt van hoogwaardige materialen. Er is geen sprake van 
massaproductie, waardoor het altijd gaat om een uniek product van hoge kwaliteit. Alles is 
mogelijk, van boomstamtafels tot kloostertafels. Wij realiseren de tafel die bij u past!

Handgemaakte tafelsDimar Pelle

Neem contact op voor de mogelijkheden
WIJ VERKOPEN NU

06-22996006  |  www.tovulon.nl

Tovulon de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

Tovulon
Grotestraat 172
Drunen

TAART VOOR IEDER FEEST

Een leuk cadeau om te geven bij geboorte, kraamvisite of babyshower is de luiertaart. 
Iedere verjaardag is een feestje, of je nou 18, 30, Sarah, Abraham of 70 wordt, met een 
schijt-aan-je-leeftijd-taart scoor je altijd! Voor meerdere gelegenheden geschikt, denk 
bijvoorbeeld ook aan een huwelijksjubileum. Leeftijdtaarten zijn unieke en grappige 
cadeaus om te geven. Ook verkrijgbaar met kleine cadeautjes. We hebben enkele 
taarten op voorraad, maar als u van te voren de goede leeftijd besteld zorgen wij dat hij 
klaar staat.

Een jubileum, geboorte, geslaagd of verjaardag en op zoek naar versiering of een 
cadeautje? Bij ons bent u aan het juiste adres.

Tovulon
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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!

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

Vol j  he 
Fit  Lfe 
por,  
he m één 
fi tes- en sle 
por 
va Nrad

De Coach Nutrition-producten zijn een 
nieuwe generatie maaltijdvervangers die alle 
voedingsstoffen bevatten om jouw doelen te 
bereiken door onder andere extra eiwitten en 
collageen.

Coach Nutrition zorgt ervoor dat je een gezond en 
goed vol te houden eetpatroon aanleert. Die kunnen 
helpen met de vitale leefstijl die bij jou past. 

Lichter leven dient juist niet zwaar te zijn.
Zo blijven we samen slim!

ASTRID VOS 

HEALTH, BEAUTY & NUTRITION COACH

CEES VAN DELFTSTRAAT 6, DRUNEN | 06-44844289

ASTRIDVOSHBAN@GMAIL.COM  |  WWW.ASTRIDVOS.COM 
2019 2020

Astrid Vos
GRATIS 

CONSULT 
bij het starten met de 
afslankproducten van 

Coach Nutrition
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Chronische ontsteking van het middenoor is een veel 
voorkomende aandoening bij baby’s en jonge kinderen 
en geeft hevige pijn in het oor, gehoorverlies en meestal 
een loopoor. Vochtophoping in de buis van Eustachius 
kan de boosdoener zijn. 

Dieperliggende oorzaak is mogelijk het gebrek aan beweeglijkheid van de 

wervelkolom, schedelbotten en andere weefsels die erbij betrokken zijn. Zo zijn 

de darmen ook erg belangrijk voor de gezondheid van alle slijmvliezen in het 

lichaam, zoals het slijmvlies in het middenoor. Als osteopaat onderzoeken we of 

er een beperkte beweeglijkheid is in al deze gebieden en zullen we dit verhelpen, 

waardoor de kwaal verdwijnt.

COLUMN/INGRID EN DERYA

Ingrid Reuser en 
Derya Douglas

TERUGKERENDE 
OORONTSTEKINGEN 
BIJ JONGE 
KINDEREN

“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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

2020 is bijna voorbij. Maar wat er in 
de wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar gaan we naartoe en 
waar staan we nu?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

“Het leven is een avontuur om te 
ondergaan, een mysterie om te ontdekken, 
een kans om te benutten, een uitdaging die 
we moeten aangaan. Het leven is zowel de 
reis als de bestemming. Het leven is zo 
mooi. Ontwaak, leef.” 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2021. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

www.michaelpilarczyk.nl

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

Denkt u de perfecte auto te 
hebben gevonden, vraag een 
van onze medewerkers om 

een proefrit! Eventueel kunt 
u uw oude auto inruilen tegen 

een nieuwe occasion.

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 Beerwww.facebook.com/MaasstadOnline  |  www.maastad.online

Er wordt breed geprogrammeerd bij Maasstad Online. Van 
de sixties tot de muziek van vandaag. Zo heeft iedere dj 
zijn eigen gevoel bij een programma en maakt hij zijn eigen 
playlist. Wel is het zo dat je eigenlijk weinig Nederlandstalige 
muziek hoort en de reden is misschien wel omdat Maasstad 
Online via internet wereldwijd te beluisteren is. Toch wordt 
er zeker aan gedacht om ook deze groep niet te vergeten. 
We willen een zo groot mogelijke groep bereiken, zeggen de 
beleidsmakers bij Maasstad. 

Gelukkig hebben alle dj’s een brede muzikale kennis. Voor 
de luisteraars van Maasstad Online, die wij erg belangrijk 
vinden, alle reden om te luisteren en te kiezen voor de 
programma’s die het beste bij hun gevoel passen. En dat 
gebeurt ook in grote mate. Resultaat blijft daarom niet uit. 
De luistercijfers blijven stijgen en dat is het resultaat van 
veel aandacht geven aan de muziekprogramma’s. 

Iedereen die betrokken is bij Maasstad.Online voelt zich er 
heel happy bij.

Maasstad Online
blijft op koers

In deze moeilijke coronatijd blijven de dj’s van Maasstad Online hun uiterste best doen om vriendelijke 
radioprogramma’s te maken. De radioluisteraar verdient het om naar fi jne programma’s te luisteren en 
juist nu is het belangrijk om muziek te draaien waar de luisteraar een prettig gevoel bij krijgt. 
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A.P. Schalken
Nachtveiligheidsdienst bv

Een kwestie
van vertrouwen

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

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

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

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

De gehele 
administratie 
op orde?

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

•  Verwerken van de administratie van a tot z 

•  De btw-aangifte

•  Het opstellen van de jaarrekening

•  Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers 

en particulieren

•  Overige fi nanciële administratieve vragen

COLUMN/BIANCA

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

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

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

Ik help u 
graag

Net een 
eigen bedrijf 

gestart? 

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

Geef het uit handen!

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:

 

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?
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Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

Iedereen is op zoek naar de liefde, zo ook de enthousiaste medewerkers van Bruist. In december 
2020 introduceren we een nieuwe rubriek in onze magazines; onze Bruisende Vrijgezellen. 
We trappen af met de meest bekende vrijgezel binnen Nederland Bruist: Rogier Jongerden.

LEEFTIJD 
49 JAAR

OGEN
GROEN/
GRIJS

LENGTE
1M71

Rogier is Media Adviseur voor Drechtsteden, 
De Reeshof en de Belgische regio’s en  woont 
in Waalwijk. Hij is vader van drie oudere, niet 
thuiswonende kinderen. “Ik ben een harde 
werker en heb passie voor alles wat ik doe”, 
aldus Rogier. Werken is dus belangrijk voor hem 
maar daarnaast geniet hij ook volop van al het 
moois dat het leven te bieden heeft. 
“Ik houd van sporten. Verder vind ik 
het gezellig om regelmatig een biertje 
te drinken met vrienden. En ik kook 
ook niet onverdienstelijk.” 

Het hart op de juiste plek
Voor wie het belangrijk vindt: Rogier 
is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Ontdek onze Bruisende vrijgezel

‘IK ZOEK EEN VROUW 
  DIE LEKKER POSITIEF 
  IN HET LEVEN STAAT’

is een tweeling. Tweelingen staan bekend als 
enorme kletskousen en zitten vaak boordevol 
ideeën. Rogier omschrijft zichzelf verder als 
sportief, zorgzaam en behulpzaam. Hij heeft 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar contact@nederlandbruist.nl

BRUISENDE/VRIJGEZEL

duidelijk het hart op de juiste plek. Hij haalt zijn 
energie uit de positiviteit in het leven.

Gezocht: een levensgenieter
Een reis naar de Gordel van Smaragd, ofwel 
voormalig Nederlands-Indië, staat nog steeds 
op  zijn bucketlist. En dan is het natuurlijk wel 

fi jn  als iemand hem daarbij kan 
vergezellen! Maar wat zoekt hij in 
een partner? “Een zorgzame vrouw 
van ongeveer mijn eigen leeftijd, 
die houdt van het leven en lekker 
positief ingesteld is.” Dat moet toch 
te vinden zijn?

Heb jij er een goed gevoel over en voldoe je aan 
het profi el? Reageer dan op onderstaand e-mail-
adres. Stuur je ook een actuele foto mee? Rogier 
kijkt uit naar jouw reactie!
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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 4-6-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

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

PUZZELPAGINA

9  3  1  4  6  7  5  2  8
6  2  4  5  9  8  7  1  3
5  7  8  3  1  2  9  4  6
4  9  2  6  3  5  8  7  1
3  1  7  2  8  9  4  6  5
8  5  6  1  7  4  2  3  9
1  8  5  7  4  6  3  9  2
2  4  3  9  5  1  6  8  7
7  6  9  8  2  3  1  5  4

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

PUZZELPAGINA Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

warme 
plaid
Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid
SodaStream
  bruis-
water
  toestel

koolzuur 
gas 
duurzaam 
water 

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

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

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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www.vanmossel.nl/skoda

GO ELECTRIC
ŠKODA ENYAQ al vanaf € 39.990

Adv. 1-1 Enyaq BRUIST.indd   1 12-10-2020   11:21




