
In 2021 wordt 
alles anders!

Met nieuwe
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Centrale weg 11b, Geertruidenberg
0162-722021

info@ladieswithstyel.nl

www.ladieswithstyel.nl

draaideuren

schuifdeuren
vouwdeuren
taatsdeuren

Het is de meest voorkomende 
deur in ons huis: de draaideur. 
Standaard opgehangen aan enkele 
scharnieren. De draaideuren 
van Ladies with Styel verbinden 
twee ruimtes optimaal met 
elkaar dankz�  het transparante 
uiterl� k door de grote glazen 
oppervlakken. Zo creëer je ruimte 
en tegel� kert� d zorg je er voor 
dat beide vertrekken apart bl� ven, 
mocht je dat willen. Draaideuren 
passen prima in een wat neutraler 
interieur. Ladies with Styel 
levert zowel enkele als dubbele 
draaideuren. Laatstgenoemde 
z� n een nóg sterkere blikvanger 
en zorgen voor extra decoratie: je 
kr� gt meer licht en je deur wordt 
een nog sterker middelpunt in de 
beleving van een ruimte.

Maak een afspraak voor onze showroom!



Voor alle uitneembare prothetische voorzieningen kunt 
u terecht in onze praktijk. Zowel het intakegesprek. het 
implanteren (indien bij u van toepassing) als het vervaardigen 
van  de prothese en de nazorg gebeuren bij ons In de praktijk. 
De laatste Jaren wordt er alles aan gedaan om het gebit een 
natuurlijke en frisse uitstraling te geven. Wij adviseren u dan 
ook welk gebit het beste bij u past. Een kunstgebit is tenslotte 
altijd maatwerk waarbij de individuele wensen van de klant 
voorop staan. Juist die afstemming is uiterst belangrijk.

Van A tot Z
alles onder één dak 

Onze behandelingen
• Volledige boven-  en/of 

onderprothese
• Het klikgebit
• Gedeeltelijke kunststof 

prothese of metalen 
frameprothese 

• Reparaties terwijl u wacht 
NA AFSPRAAK

• Opvullen prothese binnen 
4 uur

VERGOEDINGEN 
Voor een volledige prothese is een verwijzing van de 
tandarts niet nodig. Klanten kunnen direct bij ons 
terecht. We hebben contracten met verschillende 
zorgverzekeraars. De volledige prothese en ook 
het klikgebit worden voor een deel vergoed vanuit 
de basisverzekering. Het eigen deel aan kosten is 
afhankelijk van de aanvullende tandartsverzekering 
van de klant.

BEGELEIDEN
Wij weten als geen ander dat de stap van de 
laatste tanden en kiezen naar een kunstgebit 
heel ingrijpend kan zijn. Er kunnen verschillende 
noodzakelijke redenen zijn  zoals steeds terugkerende 
kaakontstekingen of een slecht gebit dat lastig 
te repareren valt. Elke mondsituatie én patiënt is 
anders. Soms zijn klanten angstig. Het is voor ons een 
uitdaging om samen met onze collega tandartsen en 
kaakchirurgen, de patiënten voor te bereiden op wat 
hen te wachten staat en uiteindelijk te begeleiden 
naar een mooi gebit.

Onze specialisten

v.l.n.r. 

Linda Deutekom
Medewerkster Tandtechniek 

Marcel Elsendoom
Specialist Prothetiek

Mischa van Mook
Patiëntenadministratie

Peggy Dijkman
Office Manager

Angela de Jong
Specialist Prothetiek

Radek Zembowicz
Tandprotheticus

Hertog Janstraat 1a, Waalwijk
0416-320452

 info@tppzembowicz.nl
www.tppzembowicz.nl

Zo is het eenvoudiger om in overleg met de klant, binnen de grenzen van wat 
technisch mogelijk is, aan de wensen te voldoen. Indien de klant in aanmerking 
komt voor het klikgebit is het team, samen met onze collega tandarts/
implantoloog, er bewust van dat klanten vaak angstig zijn. Er wordt daarom 
voldoende tijd genomen om de verschillende stappen uit te leggen en er wordt 
intern een behandelplan opgesteld.

Wij hebben geen wachtlijsten, bel voor een afspraak en u kunt vrijwel dezelfde 
week bij ons terecht. Ook reparties worden uitgevoerd terwijl u wacht, mits u 
van te voren telefonisch een afspraak heeft gemaakt met ons. Voor het opvullen 
(rebasen) van de prothese moet u de prothese 3 tot 4 uur missen. 

Bij alles wat we doen staan service, spontaniteit en klantvriendelijkheid hoog 
in het vaandel bij onze praktijk. Voor meer informatie bezoek onze website 
www.tppzembowicz.nl of bel ons 0416-320452.

Van A tot Z
alles onder één dak 

Bij het maken van het kunstgebit kiezen wij ervoor om alles 
in eigen beheer te houden. Wij maken geen gebruik van 
externe laboratoria.
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Om te beginnen: de beste wensen voor 2021! We hopen dat jullie, 
ondanks alle restricties, toch mooie feestdagen achter de rug hebben 
en net als wij positief vooruitkijken naar het nieuwe jaar dat voor ons 
ligt. Een bruisend jaar, als het aan ons ligt, want dat hebben we met 
z’n allen wel verdiend!

Net als heel veel andere mensen zijn wij dit jaar weer gestart met een 
aantal goede voornemens. Uiteraard de nodige ‘standaard’ voornemens, 
zoals de kerstkilo’s eraf sporten, nog gezonder leven en nog meer 
omkijken naar de mensen om ons heen. Maar ook het voornemen om 
jullie dit jaar weer te blijven inspireren en informeren met onze 
magazines. Een voornemen dat de vele bruisende ondernemers met 
wie wij samenwerken ongetwijfeld met ons delen. Want ook zij staan 
weer te springen om je een kijkje achter de schermen te geven en vol 
enthousiasme te vertellen wat zij jou allemaal te bieden hebben.

Dit eerste magazine van 2021 staat dan ook weer vol bruisende 
verhalen, leuke tips en bijzondere weetjes. Dat belooft wat voor 
de rest van het jaar...

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/JANUARI

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 Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN  Andress
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

 Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. 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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Veel mensen gaan nadenken over stoppen met 
roken, coronakilo’s kwijtraken of simpelweg meer 
tijd  voor leuke dingen vrijmaken. En zoals elk jaar 
beginnen hordes mensen op 1 januari vol goede 
moed, maar stranden die na enkele weken weer op 
de zandbank van Blue Monday. 

Wat wordt jouw thema voor dit jaar?
Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de on-
realistische doelen die we onszelf stellen. Waarom 
zou je een lijst met meer dan vijf voor nemens 
maken als je diep vanbinnen weet dat er slechts 
twee of drie haalbaar zijn? Door te kiezen voor een 
thema kun je een rode draad creëren in je leven. 
Stel geen specifi eke doelen (zoals tien kilo afvallen), 
maar werk met een thema (zoals je gezondheid 
verbeteren). Op die manier kun je gedurende het 
jaar regelmatig even terugkoppelen naar je thema 
en zo je leven in de juiste richting duwen. 

Heb je een thema voor 2021, maar wil je toch wat hulp bij de uitvoering hiervan?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Meestal gaan we aan het begin van een nieuw jaar nadenken over goede voornemens. 
Maar welke voornemens ga jij jezelf stellen na het bizarre afgelopen jaar, dat zo anders is 

verlopen dan we aan het begin ooit konden bedenken?

Haalbaar en concreet
Goede voornemens zijn dus nog steeds een prima 
idee, maar neem er het hele jaar voor. Wil je het 
komende jaar meer aandacht voor je gezondheid, 
meer lucht in je longen of misschien meer balans? 
Kies dit dan als thema voor 2021. Onbewust zul je 
dan steeds meer keuzes in de goede richting maken. 
Denk ook na over kleine, concrete acties die bij jouw 
thema passen. Als je dan over een jaar terugkijkt, zul 
je tot je verbazing zien dat je enorm veel hebt bereikt.

Focus op het proces
Soms zijn we zo aan het streven naar een bepaald 
eindresultaat, dat we vergeten te genieten van het 
proces. Terwijl de weg ernaartoe zoveel belangrijker 
is. En wanneer het iets minder gaat, kun je niets 
anders doen dan dat accepteren en het nog een 
keer proberen. Morgen is een nieuwe dag, waarop je 
gewoon weer met je thema aan de slag kan gaan.

BRUIST/LIFESTYLE

Dit jaar wordt
alles anders!
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CREËER EEN 
RODE DRAAD IN 

JE LEVEN
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Feestartikelen… 
je vindt ze hier!

Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… Feestartikelen… 
je vindt ze hier!je vindt ze hier!je vindt ze hier!je vindt ze hier!Op zoek naar 

een mooie outfi t 
voor carnaval? Of 

feestelijke attributen 
om je (thema)feestje 

mee op te leuken? 
Zoek niet verder! Bij 

Feestwinkel Tovulon in 
Drunen en Kaatsheuvel 
slaag je gegarandeerd.

Eigenaar: Albert en Lieke van Veldhoven
Grotestraat 172, Drunen
Jan de Rooijstraat 47, Kaatsheuvel
06-22996006
www.tovulon.nl

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

 Steeds groter 
 Het begon ooit klein vanuit huis, vertelt Albert. 
“Thuis hebben wij een mini-Efteling, een hobby 
van onze kinderen. Toen ik stopte met mijn 
verfwinkel, vonden zij het een mooie toevoeging 
om vanuit die vrijgekomen ruimte feestartikelen 
te gaan verkopen en van daaruit is het alleen 
maar verder gegroeid.” De winkel aan huis bleek 
al snel te klein, waarna Feestwinkel Tovulon 
zo’n vijf jaar geleden verhuisde naar het pand 
in Drunen. “Een jaar geleden kwam daar de 
tweede locatie in Kaatsheuvel bij, ook wel 
bekend als De Kets. Een goedlopende, bestaande 
zaak die wij hebben overgenomen en zo blijven 
we maar verder groeien.” 

 Leuk winkelen 
 Bang voor concurrentie van verkoop via internet 
is Albert niet zozeer. “Mensen willen kostuums 
nog steeds het liefste even kunnen zien en 
passen voor ze overgaan tot een aankoop. 
Bovendien is het ook gewoon leuk om bij ons 
te winkelen. De mensen zijn altijd vrolijk, de 
service is top en de winkels zijn altijd mooi 
aangekleed, passend bij het thema van dat 
moment. Kom het gewoon zelf eens ervaren.” 

‘Winkelen bij ons 
is een feestje op zich’

BRUISENDE/ZAKEN

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

1110



SHOPPING/NEWS

SHAKE IT 
Van margarita’s tot martini’s: met cocktailshaker Hepburn

serveer jij de lekkerste drankjes thuis. De shaker is gemaakt 
van loodvrij kristal en de bovenkant van metaal met een fi nish 

van gepolijst koper. Een échte eyecatcher!
€ 59,- www.kookpunt.nl

Geselecteerd
voor jou!

NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. 
SustOILable biedt uitstekende verzorging voor het hele lichaam: 

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

www.sustOILable.com

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.

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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.

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

een echte sfeermaker 

 van Nederland Bruist en van het magazineuit jouw regio.  Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte Of stuur je gegevens o.v.v. #

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAAA

voor jou!

Like de Facebookpagina’s van Nederland Bruist, Oosterhout Bruist en 
van De Langstraat Bruist. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op 
de hoogte zijn van deze leuke actie! Wellicht maak jij dan kans op een 
mooi boeket van Bloem en Interieur, Gangboord 1a in Raamsdonksveer.

Maak kans op een 
prachtige boeket van 

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

prachtige boeket van 

LEZERSACTIE

voor jou!

prachtige boeket van 

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

prachtige boeket van 

LEZERSACTIE

INSPIRATIEBRON VOOR DESIGN 
De collectie van ICON010 bestaat uit een kleurrijke 
sokkenlijn, luxe geurkaarsen, mokken, tote bags, 

onderzetters en posters. Architectonische Rotterdamse 
trekpleisters worden vertaald naar stijlvolle iconen. 

Het minimalistische lijnenspel en de goede kwaliteit van 
de producten maken deze items echte musthaves, ook

voor niet-Rotterdammers. www.icon010.nl

Geselecteerd
voor jou!

AYURVEDISCH
GENIETEN

In de reep Turmeric Tulsi
ontmoet rauwe cacao

kurkuma en tulsi. Deze
‘heilige basilicum’ is al meer 

dan 5000 jaar populair in de Ayurvedische 
geneeskunde. Samen met de kurkumawortel 

vormt dit een unieke chocolade met fi jne, 
kruidige tonen van zoethout en venkel.

www.lovechock.nl

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 

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. #BODYWASH

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan het nieuwe jaar

met deze heerlijke body wash

op basis van perzikenbloesem. 

Geniet van een verzorgde en 

gehydrateerde huid met deze 

Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van het magazine 

Begin fris aan het nieuwe jaar

win
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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

Voor iedereen 
een gelukkig 
en gezond 
2021...

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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DITJES/DATJES

  Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.
 Maak tijd vrij voor de kleine genietmomentjes zoals
   dansen met je (klein)kinderen.
Wie goede voornemens 3 maanden weet vol te houden, 
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
  Ga de natuur in! Een korte wandeling
   helpt je bij het ordenen van je gedachten.
 De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
de dag van het jaar waarop we ons het ellendigst zouden voelen.
 Slechts 3 keer per week 20 minuten intensief
  bewegen zal je geluk met 15 procent verhogen.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
De meest effectieve manier om je geluksgevoel te verhogen
  is door iets voor een ander te doen.
 Stop met jezelf af te remmen door negatieve praatjes
en ga er gewoon voor. Want succes is wél een keuze.
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PARTYVLAAI
de vrolijkste banketbakker van de Langstraat

Al sinds 1996 is PartyVlaai dé vlaaienspecialist van 
de Langstraat. Gebak van PartyVlaai is populair op 
feestjes in de hele regio, zéker tijdens die drie dagen in 
Schoenlapperslaand. De heerlijke worstenbroodjes van 
PartyVlaai eet je vóór, tijdens en na carnaval.

De (kip/gehakt)worstenbroodjes worden 
ambachtelijk gemaakt in de eigen bakkerij, 
met gehakt van Slagerij Van Roessel. Een 
lokale coproductie van de Waalwijkse fairtrade Grotestraat dus.

Bakker Abdel: “Onze worstenbroodjes zijn er 
óók vegan, glutenvrij en halal. Dus iedereen 
kan meegenieten. We hebben ze altijd wel 
op voorraad, vers en in de diepvries. Maar 

voor echt grote hoeveelheden is het handig om 
ze minimaal een dag van tevoren te bestellen. 

Carnaval vieren we dit jaar anders dan normaal, maar 
één ding is zeker: worstenbroodjes horen erbij.”

TIP:
Thuis opwarmen? 5 à 6 minuten op 180° in de oven.

PARTYVLAAI, DE FEESTBAKKER VAN WAALWIJK 
Grotestraat 219, Waalwijk  |  onlineshop@partyvlaai.nl

0416-560010  |  www.partyvlaai.nl

SINDS 1996

PARTYVLAAIPARTYVLAAIPARTY
de vrolijkste banketbakker van de Langstraat

Al sinds 1996 is PartyVlaai dé vlaaienspecialist van 
de Langstraat. Gebak van PartyVlaai is populair op 
feestjes in de hele regio, zéker tijdens die drie dagen in 
Schoenlapperslaand. De heerlijke worstenbroodjes van 
PartyVlaai eet je vóór, tijdens en na carnaval.

De (kip/gehakt)worstenbroodjes worden 
ambachtelijk gemaakt in de eigen bakkerij, 
met gehakt van Slagerij Van Roessel. Een 
lokale coproductie van de Waalwijkse fairtrade Grotestraat dus.

Bakker Abdel: “Onze worstenbroodjes zijn er 
óók vegan, glutenvrij en halal. Dus iedereen 
kan meegenieten. We hebben ze altijd wel 
op voorraad, vers en in de diepvries. Maar 

voor echt grote hoeveelheden is het handig om 
ze minimaal een dag van tevoren te bestellen. 

Carnaval vieren we dit jaar anders dan normaal, maar 
één ding is zeker: worstenbroodjes horen erbij.”

TIP:
Thuis opwarmen? 5 à 6 minuten op 180° in de oven.
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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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The Golden Scissors  |  Eigenaar: Melike Görür  |  Sint Antoniusplein 7, Waalwijk  |  06- 45058627

Blij en goed geknipt 
de deur weer uit

Een allround kapster met een passie voor het barbervak, zo laat de jonge 
onderneemster Melike Görür zich misschien nog wel het best omschrijven. Sinds vijf 
jaar runt zij haar eigen kapsalon in Waalwijk waar iedereen meer dan welkom is om 

plaats te nemen in de kappersstoel.

“Toen ik in 2014 mijn twee jaar durende 
particuliere kappersopleiding afrondde, ben ik 
eigenlijk meteen voor mijzelf begonnen”, vertelt 
Melike enthousiast. “Eerst twee jaar vanuit huis en 
bij de mensen thuis, maar al snel vond ik het tijd 
voor mijn eigen salon.” En die kwam er ook, want 
zo’n vijf jaar geleden opende zij met de steun van 
haar ouders de deuren van The Golden Scissors in 
Waalwijk. Een stap waar ze nu – met recht – nog 
steeds ontzettend trots op is. “En blij, want ik ga 
nog altijd elke dag met heel veel plezier naar mijn 
werk.”

Vrouwelijke barber
In principe is iedereen welkom bij The Golden 
Scissors. “Jong en oud, man en vrouw, ik kan 
iedereen knippen, stylen en kleuren, maar net wat 
de klant wil. Ontzettend leuk om te doen, maar als je 

mij vraagt wat echt mijn allergrootste passie is, dan 
is dat toch wel het barbervak. Heel specialistisch 
werk waarvoor ik ook een speciale opleiding heb 
gevolgd. Heren kunnen dus ook voor het scheren, 
knippen en verzorgen van hun baarden, snorren en 
haren bij mij terecht. Je ziet het nog niet zo heel 
veel, vrouwelijke barbers, maar ik geniet echt van 
dit detaillistische werk.”

Wie Melike ook in haar stoel heeft zitten, ze gaat 
altijd voor kwaliteit. “Ik doe er alles aan om mijn 
klanten blij en goed geknipt weer de deur uit te laten 
gaan.” Ben jij dus ook toe aan een mooie nieuwe 
coupe, maak dan snel een afspraak bij Melike!

Nieuwsgierig? Informeer dan gewoon eens naar de 
mogelijkheden of maak meteen een afspraak via 
06-45058627. Ik sta voor je klaar!

BRUISENDE/ZAKEN

ALLROUND KAPSTER 
MET PASSIE VOOR 
HET BARBERVAK
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE FAMILIE WACHTMAN
De carrière van Philip Wachtman zit in een 
dip. Zijn promotieonderzoek over de 
anonimiteit van spermadonors is overbodig 
geworden en hij dreigt gepasseerd te worden 
voor een benoeming tot hoogleraar. Hoe 
anders vergaat het zijn succesvolle vriendin 
Freya. Maar er is een groot gemis. Freya is op 
haar negenendertigste nog kinderloos. Philip 
weet dat hij niet de oorzaak kan zijn. Hij heeft 
naar schatting 411 nakomelingen... Door een 
uitspraak van de rechter dreigt Philip zijn 
geheim prijs te moeten geven. Achtervolgd 
door zijn verleden en door een studente die 
zegt dat ze zijn dochter is, moet hij op zoek 
naar zichzelf.
DE FAMILIE WACHTMAN van Christiaan 

Alberdingk Thijm is vanaf 21 januari verkrijgbaar.

Op zaterdag 16 januari is het alweer 
tijd voor de tiende Nationale Tulpen-
dag. Deze dag markeert de start van
het (snij)tulpenseizoen. In verband 
met corona kan de Nationale 
Tulpendag dit jaar helaas niet 
gevierd worden met een tulpenpluk-
tuin op de Dam in Amsterdam, 
maar desondanks wordt de dag wel 
feestelijk ingeluid met als thema: 
‘Let’s Connect!’. Hoewel verbinding 
tussen mensen nu moeilijk is, 
verlangen we meer dan ooit naar 
contact. Juist de tulp kan deze 
connectie maken, want ze staat 
symbool voor hoop en positiviteit. 
Dus laten we aan elkaar denken en 
tulpen schenken. Ze zijn vanaf 
Nationale Tulpendag weer overal te 
koop. Kijk voor meer info op 
www.tulpentijd.nl.

D AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

Televisiejournalist Bas Haan creëert zijn eigen 
monster wanneer hij in zijn onderzoek naar 
de Deventer moordzaak steeds meer in het 
kamp wordt gezogen van degenen die ‘de 
klusjesman’ van moord beschuldigen. Een 
mediahetze is het gevolg, waardoor het leven 
van ‘de klusjesman’ en zijn vrouw verandert 
in een ware nachtmerrie. Onthutst door deze 
‘trial by media’ besluit Bas de complotten te 
bestrijden met de feiten. Tot zijn frustratie blijkt 
de beeldvorming sterker dan de werkelijkheid. 
Is er iemand ten onrechte veroordeeld of is 
er sprake van een onschuldig slachtoffer? 
DE VEROORDELING is vanaf 21 januari te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE VEROORDELING

ZYXWV

UTSRQPO
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Het zijn bijzondere tijden, maar ook bijzondere tijden 
gaan voorbij. Want in de afgelopen paar duizend jaar is 
niets langdurig hetzelfde gebleven. Alles gaat voorbij. 
Deze dag, de vorige eeuw en het jaar 2020 gingen voorbij 
en op een dag is dit leven voor jou en mij ook voorbij. 
Daarom kijk ik vooral naar wat er wel is en minder 
naar wat ontbreekt. Ik begrijp dat er op dit moment 
veel ontbreekt en dat er reden is tot opgetrokken 
wenkbrauwen en zelfs irritatie of boosheid.
Toch wil ik je een vraag stellen. Waar ben je dankbaar 
voor? Denk daar eens in stilte over na. Richt je 
aandacht elke dag heel bewust een paar minuten op 
datgene waar je dankbaar voor bent. 

Dank je wel. Drie kleine woordjes met een grote 
betekenis. Ik wens je geluk, gezondheid en wijsheid. 

YouriClaessensPhotography

Er gebeurt veel in de wereld en ik denk 
dat we van veel zaken die zich werkelijk 
afspelen niet eens een idee hebben. En 
als we het al zouden hebben, dan zouden 
we het wellicht niet geloven. We weten het 
niet. En die onwetendheid leidt tot onrust 
en onzekerheid. 

dankbaar

Michael  Pilarczyk

dankbaardankbaardankbaardankbaarWaar ben je 
voor?

2322



Het ontwerp van de nieuwe Citroën C4 is typisch Citroën en onderscheidt zich door zijn energieke en 
dynamische silhouet van een hatchback in combinatie met de krachtige en robuuste kenmerken van een SUV, 
zoals de grote wielen tot 18” en de kunststof beschermdelen. Tevens is de bodemvrijheid van 156 mm groter 
dan bij concurrerende modellen. 

De nieuwe Citroën ë-C4 - honderd procent elektrisch en 
de nieuwe Citroën C4 zijn de waardige vertegenwoordigers 
van een lijn compacte Citroën-berlines die al 92 jaar 
geschiedenis schrijven. Sinds 1928 hebben tien generaties 
Citroën-berlines elkaar opgevolgd, met een verkoop van in 
totaal 12,5 miljoen exemplaren.

DE HATCHBACK OPNIEUW UITGEVONDEN
Een geheel nieuw voor u ontwikkeld model met 
onderscheidende carrosserievorm voldoet aan alle 
verwachtingen in zijn segment dankzij het krachtige 

voertuigconcept met uniek Citroën-design, met een verhoogde 
carrosserie, grote wielen, een energiek en aerodynamisch 
silhouet en talloze mogelijkheden voor personalisering. 
Daarnaast is er ruime keuze uit aandrijfl  ijnen, naast de met 
conventionele benzine- en diesel aandrijving is er ook een 
honderd procent elektrische Citroën ë-C4.

De Citroën C4 biedt u optimaal comfort met alle voordelen 
van het Citroën Advanced Comfort®-programma zoals 
Citroën-veertechniek met Progressive Hydraulic Cushions®, 
Advanced Comfort-stoelen en Citroën Smart Pad Support™.

De nieuwe CITROËN C4

EEN DYNAMISCH SILHOUET
De nieuwe 

NU BIJ ONS 
IN DE 

SHOWROOM

CITROËN ADVANCED COMFORT®
Het Citroën Advanced Comfort®-programma is een 
nieuwe, modernere en meer rationele benadering van 
comfort. Bijzonder is de wielophanging met Progressive 
Hydraulic Cushions™ (PHC), een exclusieve Citroën-
innovatie die zorgt voor toonaangevende dempings-
eigenschappen die al honderd jaar onmiskenbaar zijn 
voor Citroën. De veertechniek bevat twintig patenten en 
maakt gebruik van conventionele veren en dempers in 
combinatie met dubbele hydraulische stops.

Voor u ook 
verkrijgbaar als 100% 

elektrische Ë-C4
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

De nieuwe CITROËN C4

EEN DYNAMISCH SILHOUET

ERVAAR HET 
COMFORT EN DE 

UITGEBREIDE 
MOGELIJKHEDEN

MAAK EEN 
AFSPRAAK VOOR 

EEN PROEFRIT
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Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.

Het WOW effect
Advertentie mede mogelijk gemaakt 
door Holland Casino Breda

www.blindwalls.gallery
Meer informatie op:

Ga op street art tour
en ontdek de 
verhalen van Breda.
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1. SMOOTH ME NOW ANTI-FRIZZ SHAMPOO van ELEVEN, € 16,99  www.elevenaustralia.nl
2. Kaviar Gauche Highlighter van Catrice, € 5,99  www.catrice.eu

3. Liquid Gold Midnight Reboot Serum van Alpha-H, € 79,95  www.alpha-h.nl 
4. Georganic Goat Milk Brightening Cream, € 47,-  www.laboratory-K.com  5. Twinkle in time van essie, € 9,99  www.essie.nl

6. Moisturizing & Sanitizing Hand Cream van Mani, € 29,-  www.skins.nl 
7. Mutiny Lipbalsem van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
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8. Body Butter van La Mysore, € 23,-  www.lamysorecosmetics.com
9. Collagen Intravital Plus Nutritional Supplement van QMS, € 79,-  www.qcosmetics.nl

10. Flowerbomb Dew van Viktor & Rolf, vanaf € 71,-  www.iciparisxl.nl 
 11. Pure Blossom Micellar Cleansing Water van Team Dr. Joseph, € 28,-  www.carecosmetics.nl

12. Lazy Sunday Morning van Maison Margiela, vanaf € 51,-  www.debijenkorf.nl
13. Repairing & Youth Hand Balm van Guerlain, € 52,-  www.guerlain.nl 

 Sneeuwwit In december was alles nog 'glitter and glamour', het jaar 2021 
beginnen we met een pure, frisse, witte start. Met producten die 
ons door deze koude wintermaand heen helpen. 
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BEAUTY/NEWS
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN

Ben je op zoek naar 
kastruimte die je ooit nog 
eens kunt (ver)plaatsen en

die degelijk maar toch 
betaalbaar is?

Met de aanschaf van een 
vrijstaande, standaard 
slaapkamerkast uit de 

ruime collectie van 
Hamers@Home 

Kastenbouwers heb je altijd 
de mogelijkheid de kast te 

verplaatsen of mee te 
verhuizen naar een nieuwe 
woning. Het resultaat is een 
kast waar wij trots op zijn en 

jij straks jarenlang plezier 
van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • BLOX KLEINMEUBELEN
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Dé specialist in onderhoud en reparatie
‘Alles waar een motor in 
zit, kunnen wij maken’

BRUISENDE/ZAKEN

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

Dé specialist in onderhoud en reparatie
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.”

 KWALITEIT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS 
 “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…
  “Onderhoud en reparatie is onze corebusiness, maar daarnaast 
ben je bij ons ook aan het juiste adres voor het huren van 
onder andere een bakwagen of bus met laadruimte. Maar wie 
bijvoorbeeld een luxe auto wil huren, kan ook bij ons terecht, 
want in principe is alles bespreekbaar.” Bij Autobedrijf Konings 
bieden ze daarnaast een selectie occasions voor de verkoop. 
“Geen hele uitgebreide selectie, maar als je ergens specifi ek 
naar op zoek bent, laat het ons weten en wij gaan voor je op 
zoek tot we de juiste auto gevonden hebben. Want ook dat 
hoort bij onze dienstverlening.” 
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Maar waarom is het soms zo moeilijk voor ons om 
gewoonweg gelukkig te zijn? Bruist geeft enkele tips 
om het beste uit jouw leven te halen.

Je bent niet perfect en dat hoef je ook niet te 
zijn. Stel geen onbereikbare doelen voor jezelf en 
raak ook niet in paniek als je een fout maakt. Begin 
met onderzoeken waar je eigen grenzen liggen door 
elke dag te leren van je fouten. En onthoud: vergelijk 
jezelf nooit met anderen. Stop met altijd en overal 
perfectie na te streven. Leef in het moment, je kunt 
ook blij zijn met wat je niet hebt!

Houd goed in de gaten dat je jouw leven niet voor 
anderen leidt. En blijf ook niet een bepaalde koers 
aanhouden voor iemand anders als je hier zelf 
niet gelukkig van wordt. Als je je niet houdt aan je 
eigen principes en jezelf laat overschaduwen door de 
mensen om je heen, dan zul je nooit gelukkig zijn. 
Stel jezelf dus als prioriteit en luister naar jezelf.

Eet gezond, beweeg genoeg en neem ook vaker tijd voor ontspanning.
Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers die je daarbij een handje kunnen helpen.

Hoe voel jij je? Geniet je van het leven of wil je dat graag, maar lukt het niet? En wat is 
geluk eigenlijk? Geluk is voor iedereen anders, het is een gevoel, je kunt het niet 

aanraken en ook niet vasthouden. Toch is het belangrijk. Je voelt je er als persoon beter 
door wanneer je gelukkig bent. Je denkt anders en je doet anders. 

Samen sta je sterker. Omring jezelf met 
mensen waar je bewondering voor hebt en waar je 
van wilt leren. Mensen die hun hulp bieden zonder 
hier iets voor terug te verwachten, mensen die jou 
niet zullen beoordelen en jou waarderen om wie je 
bent. Zij voelen het ook direct aan wanneer je even 
niet lekker in je vel zit. Zorg dat je veel bij ze in de 
buurt bent. Dit geeft een gevoel van geluk en zij 
zullen jouw leven stralender maken. Een blik, een 
woord, een stille wenk… elkaar zo kennen is een 
geschenk.  

Door je leven te leiden vanuit een positief standpunt, 
zal je in staat zijn een goed leven te hebben. Dit 
klinkt ongetwijfeld als een zin uit een van die 
klassieke zelfhulpboeken, maar het is echt waar. 
Het is heel goed mogelijk dat, wanneer je goed om 
je heen kijkt en elk aspect van je leven rustig bekijkt, 
jij je realiseert dat je eigenlijk een heel goed leven 
hebt. Als dit zo is, ga er dan vooral van genieten!

BRUIST/BODY&MIND

Geluk is een gevoel
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Een kavel, 
een woonwens? 
ROSCOBOUW

Oriëntatie
Samen alle wensen en 
mogelijkheden verkennen.1 Ontwerp

Met een architect je eigen 
unieke droomhuis creëren.2

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?
Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en ontdek wat er 

mogelijk is voor uw bouwplannen. Wij staan u graag te woord.

Papierwerk
Wij regelen alle rompslomp 
rondom je vergunningen.3 Bouw

Een duidelijke planning
en aan de slag!4 Sleuteloverdracht

Genieten: de nieuwe woning 
wordt je nieuwe thuis.5

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Gevestigd in het Brabantse Heesch is Roscobouw uw ideale partner voor het 
verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is hierbij het toverwoord. 
Van schets tot sleutel wordt u het hele traject begeleid, waarbij korte lijnen en een 
professionele, maar zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan.

Alles is mogelijk
Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een 
ruime keus aan architecten binnen het bedrijf 
geeft u vanaf het begin al de vrijheid om uw 
eigen, unieke woonwensen uit te laten werken. 
Het ontwerpproces wordt deskundig begeleid 
en wij denken hierbij in oplossingen. 

Laat je ontzorgen
Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgd wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, fi nanciën en uitvoering, waarbij 
het overzicht door Roscobouw bewaard blijft. 

Wij bouwen met 
aandacht, alsof het 

onze eigen woning is

Geen vervelende verrassingen 
achteraf, u weet tijdens het gehele 
proces waar u aan toe bent.

Effi ciënte werkwijze
Onze korte lijnen zorgen voor 
een bijzonder effi ciënte en snelle 
werkwijze. Na het oriënterende 
gesprek duurt het slechts vier tot 
zes weken totdat het defi nitieve 
ontwerp klaar is. Een team van 
betrokken medewerkers zorgt 
ervoor dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt.
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De expert op het gebied van vloeren
Ontdek onze collectie in diverse stijlen!

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 
begeleiding”
Camiel Klerx

De expert op het gebied van vloeren
Pvc, laminaat, tapijt, linoleum en vinyl, onze 
collectie vloeren is enorm uitgebreid. De keuze 
voor een vloer is een persoonlijke, maar niet 
altijd makkelijke opgave.

Kiest u voor de laatste trends, zoals 
bijvoorbeeld een pvc-vloer in visgraatmotief,
of toch voor het warme en zachte karakter van 
tapijt? Wij hebben alles in huis om u van het 
beste advies te voorzien.

Daarnaast kunt u rekenen op de beste service 
en hebben wij natuurlijk eigen 
stoffeerders die iedere vloer 
perfect voor u leggen.

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

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

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

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 

Daarnaast kunt u rekenen op de beste service 
en hebben wij natuurlijk eigen 
stoffeerders die iedere vloer 
perfect voor u leggen.

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

raamdecoratie.raamdecoratie.
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LOOKING/GOOD

Wat is detoxen?

Een detoxkuur is een simpele manier om je lichaam te 
ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt je lijf bij het afbreken 
van ongewenste stoffen. Wil je leren hoe je je lichaam in een 
week kunt zuiveren van opgehoopte gifstoffen?

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren goed in 
te  lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding wilt, kun je 
contact opnemen met een voedingsspecialist om een detox 
voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te detoxen. 
Dit houdt in dat je je voedingspatroon stapsgewijs zo verandert 
dat je voornamelijk zuiverende voeding eet en dus stopt met 
het toevoegen van gifstoffen.

Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen. Drink de 
hele dag door regelmatig water en vul dit aan met groene thee 
en (zuiverende) kruidenthee.

Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te poetsen’. 
Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in groenten en voeg 
vezels toe aan je dagelijkse voeding en in je smoothies in de 
vorm van lijnzaad en chiazaad. 

Heb je begeleiding nodig? Op www.nederlandbruist.nl vind je 
vast een voedingsspecialist die jou kan helpen.

Heb je weinig energie en kun je wel wat hulp gebruiken bij het verliezen van die eerste 
(of juist laatste) kilo’s na al die winterse feestmaaltijden? Dan is een detox de manier om 

je fi tter en energieker te voelen en je lichaam weer in balans te brengen.

Directie en medewerkers 
van Soeterboek & Partners  
wensen u een voorspoedig nieuwjaar.

2021
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Amerikastraat 43, Kaatsheuvel  |  06 26482527  |  info@byharley.nl  |  www.byharley.nl

voor een aangenaam binnenklimaat

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
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Fit in 20 minuten

fi t20 Waalwijk  |  Eigenaar: Jordy Sasabone 
Grotestraat 313A, Waalwijk  |  0416-534627  |  www.fi t20.nl

Geen tijd of zin om uren in de sportschool door te brengen? Dat is ook nergens voor nodig 
bewijzen ze bij fi t20 in Waalwijk. In slechts twintig minuten per trainingssessie helpen 
ze je hier om je hele lichaam fi tter, gezonder, krachtiger en energieker te maken.

COLUMN/FIT20

Tegendeel bewezen
“Mensen zijn vaak sceptisch als ze in eerste 
instantie over deze trainingsmethode horen”, 
begint Jordy zijn verhaal. “Ikzelf ook, moet ik eerlijk 
toegeven. Voorheen deed ik heel veel aan kracht-
training in de sportschool en ik kon mij niet voor-
stellen dat je met de fi t20 methode ook goede 
resultaten kon boeken. Eén sessie bewees mij echter 
al het tegendeel!” Dat deed Jordy besluiten zich 
verder in de methode te verdiepen en zijn eigen 
vestiging te openen.

Resultaat gegarandeerd
Tijdens een trainingssessie bij fi t20 train je je hele 
lichaam met een hoge intensiteit en worden alle zes 
de basisgroepen van spieren goed geoefend onder 
begeleiding van een personal trainer. “Resultaat 
gegarandeerd! Dit klinkt wellicht heel intensief, en 
dat is het natuurlijk ook, maar toch kun je deze 
complete work-out in je gewone kleding uitvoeren. 
Ook douchen achteraf is niet nodig. Dat maakt fi t20 
nog eens extra goed inpasbaar in je ongetwijfeld 
toch al zo drukke bestaan.”

Kennismakingstraining
De resultaten die mensen die bij fi t20 trainen 
boeken, zijn volgens Jordy niets dan positief. 
“Je zult zien dat je je zowel lichamelijk als 
geestelijk beter in je vel gaat voelen. Fit20 
geeft snel resultaat en is boven-
dien makkelijk jaren vol te houden!”

Nieuwsgierig of fi t20 
ook iets voor jou is of kun 
je niet geloven dat fi t in 
twintig minuten per week 
echt werkt? 
Neem dan zeker een kijkje op 
onze website en meld je aan voor 
een gratis en vrijblijvende 
kennismakingstraining. 
Tot snel!

Wat 
bijzonder maakt www.mijzo.nl

Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke hersen-
ziekte. De symptomen lijken een combinatie van 
Alzheimer, Parkinson en ALS. Een kind van een 
ouder met de ziekte van Huntington heeft 50% 
kans om drager te zijn. Hierdoor heeft de ziekte 
een grote impact op het hele gezin. 

Wat Mijzo bijzonder maakt
De Kloosterhoeve, een locatie van zorg-
organisatie Mijzo, biedt een unieke woonzorg-
combinatie voor mensen met de ziekte van 
Huntington. In onze visie zijn en blijven mensen 
met deze vreselijke ziekte op de eerste plaats 
mens. Zij staan centraal, niet de ziekte. We 
bieden persoonsgerichte zorg en behandeling 
en stimuleren de eigen regie en zelfstandigheid. 

Silver t 3D
Beweging is ontzettend belangrijk voor mensen 
met de ziekte van Huntington. Om dit te 
stimuleren willen we graag een SilverFit 3D 
aanschaffen. Deze zorgtechnologie draagt bij 
aan de beweging en ontspanning van cliënten. 
Helaas is hiervoor geen geld beschikbaar. 

Helpt u ons mee?
Uw donatie kunt u storten 
op rekeningnummer 
NL09 RABO 0301 5371 00 onder 
vermelding van De Kloosterhoeve 
ten bate van de Silver t.

Meer weten? 
Op 7 januari 2020 zond RTL4 
de indrukwekkende a evering 
uit van Five Days Inside, waarin 
Natasja Froger vijf dagen verbleef 
bij zorglocatie De Kloosterhoeve 
in Raamsdonksveer. U kunt 
de a evering terugkijken op 
Videoland.

k025 l KH l 202012 l Advertentie l Bruist.indd   1 3-12-2020   12:13:31
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Eigenaar: Marco Klijn
Modelleur 6, Kaatsheuvel

0416-274586
www.klijnadvies.nl

“BOEKHOUDING 
UITBESTEDEN?

WIJ ONTZORGEN
U VOLLEDIG”

Meer informatie over onze zakelijke diensten? 
En wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

ADMINISTRATIE | BELASTING | FINANCIEEL ADVIES

Administratie uitbesteden?
Bel Klijn Advies

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. 

Wij richten ons vooral op zakelijke 
dienstverlening en advisering voor het 

mkb . Denk dan aan bedrijfs-
administraties, jaarrekeningen, fi scaal 

advies en loonadministraties. 
Daarnaast helpen we particulieren bij 
de inkomstenbelasting en toeslagen.

MINDSET
Gelukkig zijn is een keuze. 

Met de kracht van je 
gedachten creëer je jouw 

eigen realiteit.

Ik heb vaak gezien dat deelnemers aan het Killerbody Dieet 
weer terugvallen. De kilo’s die zij zijn afgevallen zitten er 
na een bepaalde periode weer aan. Ze hebben stap voor 

stap het dieet gevolgd en een geweldig resultaat behaald. 
Toch vallen ze weer terug in hun oude voedingspatronen en 
gewoontes. Ik ben op onderzoek uitgegaan en kwam tot de 

conclusie dat de onderliggende mindset hiervan de oorzaak 
van is. De overtuigingen die mensen hebben over zichzelf 

zijn hetzelfde gebleven. Een positieve mindset en het 
hebben van de juiste overtuigingen zijn ontzettend belangrijk 
voor het behalen van de doelen in je leven, het bereiken van 

succes en de mate waarin je je gelukkig kunt voelen.

In mijn nieuwe boek Killerbody Lifestyle werk je in 12 weken 
niet alleen aan je lichaam, maar vooral ook aan je mindset 

en het doorbreken van patronen. Je leert van jezelf 
houden, naar je behoeftes luisteren en negatieve patronen 

doorbreken. Zo val je af, behoud je resultaat en het 
allerbelangrijkste; voel je je gelukkiger!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
4746



BEGIN HET 
JAAR GROEN 

MET EEN 
NIEUWE 

KAMERPLANT Er zijn verschillende manieren om de leegte van je 
kerstboom op te vullen. Je kunt er een mand of stoel 
neerzetten, maar wat te denken van een mooie, 
nieuwe kamerplant? Bovendien kan een nieuwe 
plant symbool staan voor een nieuw begin. Het is 
tenslotte 2021 en dus tijd voor verandering!

Stressremmers
Er zijn heel wat kamerplanten die een geschikte 
vervanger zijn voor de kerstboom. Omdat ze bijvoor-
beeld een stressverlagende werking hebben, wat niet 
verkeerd is na de drukke decembermaand. Neem de 
aglaonema, deze kamerplant is een veel gebruikte 
plant in de feng shui, omdat hij positieve energie 
en  rust brengt. Of de yucca, deze van oorsprong 
Mexicaanse plant is wel wat droogte gewend, dus 
mocht je hem een keer vergeten water te geven, is 
dat niet meteen een ramp. De luchtzuiverende 
monstera brengt niet alleen volop groen in jouw 
kamer, maar verbetert ook het leefklimaat in huis. 

Vind jij het ook hoog tijd om het jaar groen te beginnen? Op www.nederlandbruist.nl vind je
heel wat ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Daar zit je dan. De kerstboom is de deur uit en in je woonkamer zit je tegen een leeg gat 
aan te kijken. Een hele maand - en misschien zelfs langer - was de kamer gevuld 

met knipperende lichtjes en de heerlijke geur van dennen. Maar aan alles komt een 
eind, dus ook aan kerst. En nu?

Weg dennenboom, hallo kamerboom
Was je heel erg gehecht aan je kerstboom, probeer 
dan eens een kamerboom. Het voordeel is dat je 
meteen heel veel groen in huis haalt. Bijvoorbeeld 
met de polyscias, een struikachtige boom die net als 
de kerstpiek recht omhoog groeit. De beaucarnea 
doet het binnen iets minder goed dan buiten, maar is 
dankzij zijn grote zwarte knol - van waaruit krullende 
bladeren groeien - wel een mooie blikvanger in je 
kamer. Nog zo’n imposante plant is de alocasia, deze 
valt vooral op dankzij de grote bladeren die vanuit 
het midden van de plant groeien. Elk nieuw blad is 
hoger dan het vorige. 

Topper
En dan heb je natuurlijk nog de fi cus. Deze plant is 
populair door de vele soorten en maten die er zijn en 
doet het uitstekend in onze huiskamers. Ideaal voor 
iemand die de leegte wil opvullen, maar geen groene 
vingers heeft.

BRUIST/WONEN

Kerstboom eruit, 
kamerplant erin
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Albert Schweitzerlaan 13 Andel  |  06 44 14 38 47  |  info@pelleinterieurbouw.nl  |  www.pelleinterieurbouw.nl

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

Een interieur dat bij u pastDimar Pelle

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

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

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

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

Kevin van Gestel opende op 1 mei zijn Personal Fitness-
studio aan de Grotestraat 274 in Waalwijk. Bij Personal 
Fitness heiligen ze het principe dat een gezonde geest in 
een gezond lichaam zit.

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

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Elke dag  
staan wij 

weer graag 
voor onze  

klanten 
klaar
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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!

Ram 21-03/20-04
Dankzij je ambitieuze en strijdlustige karakter 
zal je de grootste moeilijkheden overwinnen 
en er vele kostbare ervaringen bij krijgen.

Stier 21-04/20-05
Je hebt sterk de behoefte om je huis op te 
knappen. Begin niet halsoverkop, maar 
bereid je goed voor. Zo voorkom je dat je 
straks dingen twee keer kunt doen.

Tweelingen 21-05/20-06
De Tweeling kan aan het begin van dit jaar 
direct een erg rustige maand verwachten. 
Januari zal een geschikte maand zijn om 
belangrijke beslissingen te nemen. 

Kreeft 21-06/22-07
Het gezin geniet van rust en harmonie. Maak 
hier gebruik van en wees niet bang voor het 
aansnijden van serieuze onderwerpen.

Leeuw 23-07/22-08
Januari zal hectisch beginnen. Voor wat 
betreft je carrière zul je dit jaar wel succesvol 
zijn dankzij jouw ambitieuze natuur. 

Maagd 23-08/22-09
Aan het begin van dit jaar zal je geduld 
moeten hebben. Het lijkt nu bijna onmogelijk 
om je wensen te bereiken. Je praktische aard 
helpt je om de problemen te overwinnen. 

Weegschaal 23-09/22-10
Door je hoge werktempo heb je geen tijd voor 
je liefste en het is dus geen wonder dat je met 
een gebrek aan vertrouwen te maken gaat krijgen. 
Alles kan echter rustig worden opgelost. 

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt veel ambitie en dat is goed, maar 
vertoon geen obsessief gedrag. Je mag de lat 
hoog leggen, maar probeer wel rekening te 
houden met de beschikbare tijd. 

Boogschutter 23-11/21-12
Er zijn enkele interessante nieuwe 
opdrachten op het werk, maar jij bent 
natuurlijk niet de enige die daarop aast. 
Maak snel, maar bedacht, je keuze.

Steenbok 22-12/20-01
Wees niet onverschillig en help mensen in 
nood. Wanneer je je down voelt, zullen ze je 
zeker terugbetalen.

Waterman 21-01/19-02
Op het werk ontstaat een onverwachte situatie 
waar je geen invloed op hebt. Jouw kwaliteiten 
zorgen voor een passende oplossing.

Vissen 20-02/20-03
Alleen jij kent je conditie het beste. Laat 
niemand je dwingen. Je hoeft niet alles te 
controleren. Geef anderen ook de ruimte.

HOROSCOOP

Wees niet onverschillig en help mensen in 
nood. Wanneer je je down voelt, zullen ze je 

Januari geeft je de ruimte

Steenbok
Wees niet 

onverschillig 
en help 

mensen in 
nood.
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Nieuw jaar, frisse start!
Kom langs voor een gratis adviesgesprek

Gaat u met ons de toekomst tegemoet?

2020 is achter de rug, laat 2021 maar beginnen!
U als ondernemer heeft natuurlijk het voornemen om in dit 
nieuwe jaar uw onderneming naar de volgende stap te tillen.
Wij van TvdW kunnen u daarbij helpen door een passende, 
kwalitatieve en betaalbare oplossing voor al uw fi nanciële, 
fi scale en administratieve vragen te bieden.

Margrietstraat 95, Waalwijk | 0416 337 793
info@twanvandewiel.nl |  www.twanvandewiel.nl

TvdW denkt 
met je mee!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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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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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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Vrijgezel Egon stelt  zich voor

‘STA STERK IN HET LEVEN, 
MAAR VERLIES NOOIT HET 
KIND IN JEZELF’

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we van start gegaan 
met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen. 

In januari hebben we speciale aandacht voor: Egon Brakké.

LEEFTIJD 
28 JAAR

OGEN
BRUIN

LENGTE
183 CM

Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Om te beginnen wil ik tante Lea en ooms Marcel 
en Rogier bedanken dat Ik in dit prachtige blad 
mag komen. En dat ze mij steunen in de 
zoektocht naar de ware liefde.

Dit sluit perfect aan bij wat ik heel belangrijk 
vind  in het leven, namelijk familie. Gezellig 
samen  eten, feesten en herinneringen maken. 
Maar natuurlijk ook elkaar steunen in 
mindere tijden. Ik ben op zoek naar 
een vrouw met een soortgelijke visie. 
Ik zoek een dame die spontaan maar 
op de juiste momenten ook serieus 
is. Samen leuke dingen ondernemen 
zoals familie bezoek of lekker samen 
thuis voor de buis. Qua uiterlijk heb ik 
geen bepaald type voor ogen. Ik hecht namelijk 
vooral waarde aan de persoonlijkheid en het 
innerlijk.
 
Wie ben ik?
Ik ben Egon Rionaldo Brakké. Ik ben 28 jaar oud 
met een lengte van 183 cm. Ik ben zelfstandig 
ondernemer en run een speciaalzaak in groente 
en fruit. Behalve verse groente en fruit verkoop 
ik ook veel maaltijden en rauwkost-salades. Ik 
ben een Indo en deze mengelmoes zie je terug 

Vrijgezel Egon stelt  zich voor

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar egonbrakke@live.com
 www.facebook.com/egon.brakke

BRUISENDE/VRIJGEZEL

in mijn winkel. Daar verkoop ik heerlijke 
ambachtelijke stamppotten én Indische 
maaltijden. Dus je krijgt met mij het beste van 
twee werelden. Naast mijn werk ga ik graag 
naar de fi tness en sta ik achter de draaitafel op 
feesten en partijen. Eten en vooral Indisch eten 
beschouw ik ook als één van mijn hobby’s. 
Maar ja... zoals Ricky Risolles zegt: “Je lichaam 

is een tempel, dus je moet veel 
offeren.” Men beschrijft mij als 
een  betrouwbare, zorgzame en 
spontane jongen die graag  op stap 
gaat. Hier sluit ik mij volledig bij 
aan. Omdat ik graag voor anderen 
zorg, sociaal ben en geniet van het 
leven. 

Kortom: van plaatjes draaien 
tot sateetjes draaien. 

Egon zoekt
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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. 

 

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?

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:

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

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

Kijk op onze website of kom een kijkje nemen in onze werkplaats

kom een kijkje nemen in onze werkplaats

Die oude stoel weer als

REPARATIE

(HER)STOFFEREN

OUDERWETS 
VAKMANSCHAP

NIEUW!
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Van Krieken Koffi eservice
Nies van der Schansstraat 9, Sprang-Capelle

 info@vankriekenkoffie.nl  |  0416-343431
www.vankriekenkoffie.nl

GOEDE KOFFIE
VERBINDT ONDERNEMERS

Koffi ekar huren? 
Van Krieken verzorgt de 
lekkerste koffi evariaties 

bij u op locatie!

Van Krieken is een ambitieus familiebedrijf met 
een passie voor koffi e, thee, cacao en service. De 
in Sprang-Capelle gevestigde onderneming wil de 
meest klantgerichte koffi eleverancier van Brabant zijn.

Van Krieken Koffi eservice onderscheidt zich door een 
no-nonsensmentaliteit en een op de behoefte van de 
klant gerichte service. Het bedrijf levert een ‘full-service’ 
koffi econcept met koffi eautomaten van topkwaliteit in alle types en 
variëteiten. Een brede selectie van betaalbare, superieure en heerlijke 
koffi emelanges en toebehoren (onder andere melk- en suikersticks, 
thee, cacao, soepen, disposables) maken het assortiment verrassend 
compleet. De bijbehorende technische ondersteuning refl ecteert de 
focus op service. 

Bestellingen worden 
thuisbezorgd op ieder 

gewenst adres, ongeacht 
de grootte ervan en dat 

binnen 24 uur 

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

Jullie bruiloft in beeld?

. A M A Z I N G  S H O E S 

Amazing Shoes  |  info@amazingshoes.nl 
Botermarkt 7, Heusden (Vesting)  |  06 19 99 98 79  |  www.deheerenvanshertogenbosch.nl

GEOPEND 
Di t/m vr 12.00 - 17.00 uur, za 11.00 - 17.00 uur 
Zo 12.00 - 17.00 uur Hinthamerstraat 102

5211 MS  ‘s-Hertogenbosch
openingstijden: maandag gesloten

di - vr 13.00 - 18.00 uur • za 10.30 - 17.00 uur
zo 1e zondag van de maand 

(buiten openingstijden in overleg)

06 19 99 98 79
www.deheerenvanshertogenbosch.nl

In onze

webshop vindt u

slechts een greep uit

onze collectie. De complete

collectie treft u in onze

fysieke winkel!

SPECIALIST IN ROCK-
SCHOENEN & -KLEDING!!
Ruim assortiment
new-rockschoenen, shirts
en bijbehorende artikelen.

Speciaal voor bands & artiesten:
maak een afspraak buiten de
reguliere openingstijden en kom
rustig shoppen onder het genot
van een hapje en een drankje!

•  Speciale handgemaakte dames- en herenschoenen met 
bijbehorende accessoires zoals riemen en sokken.

• Ruim 100 modellen in huis van diverse leveranciers. 

•  Schoenen voor alle gelegenheden.

•  Gelegenheid om je eigen schoenen samen te stellen. 
Voor bruiloft, jezelf, club, verenigingen of werk ;)

•  Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.

•  POPULAIR = shoppen na sluitingstijden Informeer voor 
actuele informatie en 

openingstijden via 
onze app-service 
06-19 99 97 79

Informeer voor 
actuele informatie en 

openingstijden via 
onze app-service 
06-19 99 97 79
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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.

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  |  ASTRIDVOS.HBAN.EU 
2019 2020

Astrid Vos
GRATIS 

CONSULT 
bij het starten met de 
afslankproducten van 

Coach Nutrition

Vanaf nu 
gevestigd 
in Drunen
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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!

 
 

    (+/-1 uur)Reparatie  

             s
nelservice!

Reparatie  

             s
nelservice!

Reparatie  Breng het op tijd!

Kleding Reparatie 
             s

nelservice!

             s
nelservice!

             s
nelservice!

 
 

    (+/-1 uur)
             s

nelservice!

ook voor het repareren
van motorkleding en 
het schoonmaken van je 

Kleding Reparatie 

ook voor het repareren
van motorkleding en 
het schoonmaken van je 

             s
nelservice!

             s
nelservice!

 
 

    (+/-1 uur)

 
 

    (+/-1 uur)

 
 

    (+/-1 uur)

 
 

    (+/-1 uur)

Mondkapjes bij 

ons verkrijgbaar!

Administratiekantoor Klijn 
VOF is hét adres voor uw 
fi nanciële administratie en 
fi scale adviezen. 
Samen staan wij voor een 
persoonlijke, integere en 
klantgerichte aanpak.  

Is uw administratie al 
klaar voor het nieuwe jaar?

Naast het verzorgen van de 
boekhouding, regelen wij uiteraard 
ook andere zaken voor u, zoals:
• Samenstellen jaarcijfers
• Belastingaangiften 

(inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting)

• Salarisadministratie (inclusief 
opstellen contracten, aangiften 
loonbelasting e.d.)

• Startersbegeleiding
• Fiscaal advies 

Is uw boekhouding al up-to-date, en klaar voor het nieuwe boekjaar? 
Overweegt u vanaf het nieuwe jaar de boekhouding professioneler aan 
te pakken en niet meer in Excel te doen? 

Wij helpen u graag met het anders en beter inrichten van de 
administratie, bij voorkeur in een online boekhoudpakket zoals Exact 
Online of E-boekhouden.  Voor u als ondernemer veel overzichtelijker 
en 100% digitaal werken.

Wellicht is het nu tijd voor de overstap naar het ‘nieuwe’ boekhouden 
anno 2021!  Wij kunnen u hierbij begeleiden en opleiden. U voert zelf de 
boekhouding en wij controleren en adviseren om het nog effi ciënter 
aan te pakken. Uiteraard kunt u ook de administratie volledig aan ons 
uitbesteden, we kijken dan naar de oplossing die het beste bij u past.

Administratiekantoor Klijn VOF •  Brugske 19  |  Kaatsheuvel
(Het kantoor is gevestigd op de 2e etage in het notariskantoor)

0416-820269  •  info@klijnadministraties.nl
www.klijnadministraties.nl
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BEREIDING
Verwijder de uiteinden van de sperziebonen en kook ze circa 
twaalf minuten in een pan met water. Snijd de aardappels in gelijke, 
grote stukken of gebruik grote krieltjes en kook deze ook ongeveer 
twaalf minuten. Laat de sperziebonen en aardappels uitlekken.

Snipper de ui en knofl ook en fruit ze in een grote (wok)pan in een 
beetje olie. Voeg de aardappels, kaneel, paprikapoeder en oregano 
toe. Bak dit een paar minuutjes en voeg dan de sperziebonen en 
tomatensaus toe. Voeg de suiker toe en breng op smaak met 
peper en zout. 

Laat de Griekse aardappelschotel nog circa 15 minuten zachtjes stoven. 
Verdeel de walnoten, feta en peterselie erover voor het serveren.
Lekker met wat pitabrood.

TIP: dit recept is vegetarisch, maar je kunt er ook stukjes (vega)kip 
aan toevoegen na het bakken van de ui en knofl ook. Je kunt ook de 
aardappels en sperziebonen niet voorkoken, maar laten garen in de 
saus. Houd dan een stooftijd van circa 45 minuten aan.

INGREDIËNTEN
500 gr sperziebonen

600 tot 700 gr aardappel of 
grote krieltjes (vastkokend)

1 rode ui
2 tenen knofl ook

olie om in te bakken
1/2 theelepel kaneel

1 theelepel paprikapoeder
snuf oregano

500 ml tomatensaus (gezeefde 
tomaten)

1/2 theelepel suiker
snuf peper en zout

handje walnoten
100 gr feta

peterselie

3 à 4 PERSONEN - 40 MIN

Griekse aardappelstoof
met sperziebonen

BRUIST/RECEPTEN

Na de waarschijnlijk overvloedige decembermaand wil je deze maand 
graag iets makkelijks eten. Probeer dan dit heerlijke eenpansgerecht van 

aardappels en sperziebonen in tomatensaus met een snuf kaneel en oregano. 
Snel op tafel, vegetarisch, glutenvrij en heel gezond.
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-6.

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

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

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Januari is de maand waarin 
we rustig thuis genieten van
de fi jne dingen in het leven.

Van elkaar, van een goed 
boek en van dit bruisende 

magazine. Nestel jezelf 
lekker op de bank en blader 

(online) door deze editie 
van Bruist en puzzel mee 

voor mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA Maak kans op dit

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je 
in een ruk uit! Gedurende haar
reis, zoekende naar liefde
en geluk, ontpopte Lisa zich
tot een sterke, liefdevolle, 
onafhankelijke vrouw die anderen de weg 
wijst naar een gelukkig (liefdes)leven! 

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

bubbels
bruist 
water
duurzaam

koolzuur
smaakje 
gemak
gas

k b d e a s n h j g s
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 s 

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 nieuwjaar.
De oplossing van vorige maand was cadeau.

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

onafhankelijke vrouw die anderen de weg 

boek
van Lisa
Staal

PUZZELPAGINA

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

Maak kans op:

gratis APK

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

auto 
reparatie 
duurzaam 
banden 

keuringen
merken 
service 
storingen
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Belgiestraat 6A, Kaatsheuvel  |  0416 540150
info@autobedrijfjanwellens.nl  |  janwellens.boschcarservice.nl

Bosch Car Service Jan Wellens
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De  nieuwe Golf Variant
Nú in de showroom.
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