DE LANGSTRAAT

Vier de liefde
op Valentijnsdag

Karin Bloemen

‘De mafste en leukste dingen
gebeuren in het theater’

FEBRUARI 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DELANGSTRAATBRUIST.NL

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

Nieuw bij houtdirect.nl

Decoratieve wandpanelen
voor ieder interieur
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.

DUURZAAM MATERIAAL

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

MAKKELIJK EN SNEL TE MONTEREN

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

De panelen worden geleverd in modules van 2400 x 600 x 22
mm, waardoor het monteren supereenvoudig is.

Showroom & Magazijn: Emmikhovensestraat 8, Waalwijk
0416-760 800 | WhatsApp: 06-30 53 64 00
info@houtdirect.nl | www.houtdirect.nl
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Bruisende lezer,

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist

Februari: de maand waarin we massaal de liefde
vieren. Hopelijk zonder dat het coronavirus op wat
voor wijze dan ook roet in het eten gooit. Want juist
nu is de liefde zo ontzettend belangrijk. Niet alleen
het verliefd zijn of het hebben van een relatie, maar
ook de liefde en aandacht voor alle mensen om je
heen. Iedereen verdient immers een beetje extra
aandacht.

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist – Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

win

Stuur dit jaar op Valentijnsdag voor de verandering
dus niet alleen een kaartje naar je grote liefde,
maar verras ook je ouders, dierbare vrienden, die

Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of

buurvrouw die jou altijd helpt of wie dan ook die het
volgens jou verdient om even in het zonnetje gezet te
worden. Met een kaartje, een bos bloemen, iets lekkers,
een tegoedbon, je kunt het zo gek niet verzinnen. Hoe
klein of groot de verrassing ook is, reken maar dat je er
een lach mee op het gezicht van de ontvanger tovert.
En reken ook maar dat de ondernemers uit deze
nieuwste editie van Bruist je maar al te graag helpen
bij het vinden van een passend geschenk...
Wees lief voor elkaar!

Lea en Marcel Bossers

bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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.
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VOORWOORD/FEBRUARI

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

BRUIST/LIFESTYLE

Verleidelijke tips
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voor een diner voor twee
Februari is een bijzondere maand. Niet alleen vanwege het schrikkeljaar eens in de vier jaar,
maar vooral ook door Valentijnsdag. Die dag halen we alles uit de kast om onze geliefden te
verwennen. Bijvoorbeeld met een romantisch diner. En daar hoef je de deur niet voor uit.
Het eerste waar je over na moet denken is het menu.
Wat zet je op tafel om tot een hoogtepunt van de
avond te komen? En dan bedoelen we niet alleen op
culinair gebied. In de winkel zijn ingrediënten te koop
die van zichzelf iets erotisch hebben. Neem nou
bijvoorbeeld aardbeien (zeker in combinatie met
slagroom) of vijgen (symbool voor het vrouwelijk seksorgaan). Andere ingrediënten bevatten bestanddelen
die extra stimulerend werken, zoals oesters (die
bevatten zink wat je libido verhoogt) en asperges (die
bevatten foliumzuur wat de histamineproductie een
boost geeft en daarmee het krijgen van een orgasme
stimuleert). Bekendere ingrediënten zijn chocolade
(zorgt voor een gevoel van geluk, opwinding en
euforie) en honing (verhoogt het testosterongehalte
in je bloed).

ook je eigen liefdesdrankje maken op basis van
bijvoorbeeld aardbei, framboos en ananas. Rozenblaadjes (de geur vermindert angst en vergroot
opwinding), jasmijn (zorgt voor opwinding) en
kaneel (helpt ontspannen) doen ook wonderen.

Liefdesdrankjes

Helemaal klaar? Dan is het tijd voor de laatste stap.
Trek je mooiste jurk of pak uit de kast en doe een
lekker geurtje op. Nu kan jullie avond niet meer stuk!

Belangrijke sfeermakers
Daarnaast is het belangrijk om de juiste sfeer te
creëren. Dat kan door je woonkamer te decoreren
met rozenblaadjes of door een bos rode rozen op
tafel te zetten. Natuurlijk mogen kaarsen niet
ontbreken. Dat zijn de ultieme sfeermakers. Zorg
voor een lekker achtergrondmuziekje zoals jazz,
pianomuziek of r&b love songs. En vergeet tot slot
niet om te zorgen voor een aangename temperatuur.

Finishing touch

In de meeste gevallen drink je bij het eten rode of
witte wijn, afhankelijk van je hoofdgerecht. Je kunt

Zoek je een speciaalzaak waar jij de ingrediënten voor jouw valentijnsdiner kunt kopen?
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.
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COMPLEET THEATERUITJE

THEATER.NL EN BRUIST

Theater.nl houdt je dagelijks op de
hoogte van het laatste theaternieuws,
recensies en natuurlijk de mooiste
theatervoorstellingen die je direct kunt
reserveren via de website. Daarnaast
kun je bij ons terecht voor een compleet
theateruitje. Wat denk je van een etentje
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via
onze website een keuze uit de beste
restaurants in de buurt van het theater,
of boek zelfs een overnachting in de
stad. Dankzij Theater.nl ligt een
compleet dagje uit binnen handbereik!

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
Bruist vermeldt elke maand de leukste
evenementen uit jouw regio in het
glossy magazine. Reden genoeg om
vanaf nu samen te werken met
Theater.nl, het grootste theaterplatform
van Nederland. Zo blijf je perfect op de
hoogte van het brede cultuuraanbod
en maak je als echte theaterliefhebber
kans op mooie prijzen!

Geniet elke maand in Bruist van een
exclusief interview van Theater.nl met
een bekende Nederlander of Vlaming.
Maar dat is nog niet alles, want
maandelijks geven we prachtige prijzen
weg zoals voorstellingstickets of twee
weken gratis streamen, want voor het
bekijken van een theatervoorstelling hoef
je tegenwoordig de deur niet meer uit.

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan
via theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één van
de gelukkigen!
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

EINDELOOS FIETSEN

GENIETEN VAN BLOND

De nieuwe Chamonix C7 HMS e-bike van Gazelle heeft brede banden,
ergonomisch gevormde handvatten en voorvorkvering wat zorgt voor
optimaal comfort. De elektrische fiets heeft een krachtige middenmotor
die geschikt is voor alle verre ritten die je met de Chamonix maakt.
En omdat je kan kiezen voor een accu met een extra grote capaciteit,
kun je eindeloos blijven fietsen. www.gazelle.nl

Deze blonde Bourgondiër is mooi in balans,
vertrouwd en gedurfd gebrouwen. Vol, fris
in de neus en met een lange nasmaak
danst deze klassieker in je mond, met fruit
en bitter die het ritme bepalen. Lamme
Goedzak weet hoe je het leven moet
vieren en is ook heerlijk om samen met
jouw valentijn van te genieten.
www.scheldebrouwerij.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.
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Maak kans op dit self tan
pakket van That'so.

TRENDY SFEERMAKERS
Carats Candles van Libbey met gemiddeld dertig
branduren zijn sfeermakers die je urenlang laten
genieten van het warme kaarslicht en de heerlijke
geur. Haal bijvoorbeeld de frisse, groene geur van
het tropisch regenwoud in huis met de geurkaars
Rainforest. De trendy vormgeving van het glas,
de houten deksel en de warme groene kleur
maken van deze geurkaars een heuse
eyecatcher in je interieur.
www.libbey.eu

Wil je ook in de winter een
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lekkere bruine teint? Dat kan
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magazine uit jouw regio.
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
van deze leuke actie!
zijn
zodat zij ook op de hoogte
Tag je vrienden in dit bericht,
ndbruist.nl.
erla
ned
ag@
svra
prij
r
#THATSO naa
Of stuur je gegevens o.v.v.
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Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #PL
# AID naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

LEZERSACTIE

DE PRACHT VAN ZICHTHOUT
In de Leolux-draaifauteuil Cream combineert Studio Truly Truly de
mooiste natuurlijk materialen tot een comfortabele en elegante
fauteuil. De houten kuip in gebogen noten- of eikenhout
staat centraal, bekleed met een zachte bekleding in
stof of leer. De aluminium draaivoet kan in elke kleur
worden uitgevoerd voor een perfect resultaat.
Cream heeft ook een bijpassende poef.
Onder andere verkrijgbaar bij Leolux
Select Store: Koos Kluytmans.nl

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.
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.
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Advies nodig over
uw kunstgebit?

Dé specialist in onderhoud
en reparatie

nen wij maken’

‘Alles waar een motor in zit, kun

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

• U heeft een loszittend kunstgebit
•
Hertog Janstraat Waalwijk
0416-320452
info@tppzembowicz.nl
www.tppzembowicz.nl

•
•

en/of wilt een nieuw kunstgebit
U wilt meer weten over de
implantaatgedragen prothese (klikgebit)
Reparaties klaar terwijl u wacht
(na telefonische afspraak)
Behandelingen op afspraak

“BEL VOOR GRATIS EN
DESKUNDIG ADVIES”

PERSOONLIJK CONTACT & TOPSERVICE
Met meer dan dertig
jaar aan ervaring in zijn
vakgebied, weet Evert
Konings precies waar
hij het over heeft als het
om auto’s gaat. “Om wat
voor type of merk auto
het ook gaat, bij ons
ben je gegarandeerd
aan het juiste adres voor
onderhoud en reparaties.”

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

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

ONDERHOUD
NODIG?
MAAK EEN
AFSPRAAK!

Dick Flemmingstraat 11, Sprang-Capelle | 0416-316630
info@technischeservicekonings.nl | www.technischeservicekonings.nl
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PARTY
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
16

SINDS 1996

DITJES/DATJES

Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 5 februari is het Warmetruiendag. Het idee is

simpel: geef aandacht aan klimaatverandering door de
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
Mannen die hun vrouw een kus geven in de ochtend,
leven 5 jaar langer.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees die dag een keer
extra aardig voor je medemens. Groet de buurman!
Koop een bloemetje voor je moeder! Alles is mogelijk...
Volg je hart, want dat klopt!
Vrouwen krijgen liever een A4’tje vol met woorden recht
uit het hart, dan een kaart met alleen een naam erop.
De hand vasthouden van een geliefde of alleen
al
A B C D E
naar zijn of haar foto kijken, kan pijn verlichten en
H stress
I J K L
O P Q R S
verminderen. In ieder geval het proberen waard!
V W X Y Z
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in
hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
17
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Een authentieke sportschool waar hard getraind wordt
en dé plek als je echt goed wilt leren (kick)boksen!

Neem contact op voor de mogelijkheden

DÉ SPORTSCHOOL

VOOR JONG EN OUD!
Vd Hammen Gym is uitgegroeid tot een professionele sportschool met een
grote en zeer diverse fitnessruimte. 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!

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.

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

Dimar Pelle

Een interieur dat bij u past

Albert Schweitzerlaan 13 Andel | 06 44 14 38 47 | info@pelleinterieurbouw.nl | www.pelleinterieurbouw.nl
18
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Eerste Zeine 27D, Waalwijk
www.vdhammengym.nl
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VAKKUNDIG ADVIES • RUIM ASSORTIMENT • PROFESSIONELE K WALITEIT • SCHERPE PRIJSSTELLING • STERK EIGEN MERK
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Jac Klijn is al jarenlang een begrip en
vertrouwde partner op het gebied van
hout en bouwmaterialen voor
de vakman.
Wij ondersteunen je bij alles wat je nodig
hebt om je werk te kunnen doen. Van
vakkundig advies en een ruim assortiment
professionele materialen tot een kop koffie
om de dag goed te beginnen. Alles onder
één dak, bij jou in de buurt.

De WK afstanden, die eigenlijk eind
februari plaats zouden vinden in
Beijing, zijn verplaatst naar Thialf in
Heerenveen. Van 11 tot en met 14
februari staat in deze schaatstempel de 21e editie van deze
Wereldkampioenschappen op de
agenda. Thialf is hiermee de eerste
ijsbaan die de afstandskampioenschappen voor de vierde keer
organiseert. De schaatsers gaan
tijdens de wedstrijden in een
bubbel, om de kans op coronabesmettingen tot een minimum te
beperken, en de wedstrijden
worden waarschijnlijk zonder
publiek gereden. De WK afstanden
zijn ook meteen het slot van het
internationale langebaanseizoen dat
vanwege de coronapandemie veel
kalenderwijzigingen heeft ondergaan.
Kijk voor meer informatie op
www.thialf.nl.

BouwPartner houdt je op de hoogte van
wat er speelt in de bouwwereld. Innovaties,
nieuwe regelgevingen... zaken die voor jou
belangrijk zijn, maar waar je misschien
amper aan toe komt. Wij zorgen dat jij je
kunt focussen op je werk.
Daar draait het om.
Wij zijn jouw BouwPartner.

BOUWPARTNER JAC KLIJN
Amerikastraat 18, 5171 PL Kaatsheuvel
0416-280055 | info@jac-klijn.nl
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FILMPJE KIJKEN

BINNEN/BUITEN

MALCOLM & MARIE
Malcolm en Marie zijn een stel dat net een
filmpremière heeft bezocht. Onderweg naar
huis babbelen ze over van alles en nog wat,
tot ze aan de praat raken over hun voormalige partners. Een gesprek dat luchtig
begint, maar al snel serieuzer en daarmee
feller wordt. Sterker nog, het gesprek mondt
uit in een discussie die hun relatie op het
spel zet. Opkomende namen uit Hollywood,
Zendaya (Spider-Man) en John David
Washington (Tenet), spelen de hoofdrollen.
Het drama komt van regisseur Sam
Levinson, onder meer bekend van de
A
actiethriller Assassination Nation uit 2018.
MALCOLM & MARIE is vanaf 5 februari
H
te zien op Netflix.

C

D

E

I

J

K

L M N

O P Q R

S

V W X

Z

Y

F

G

B

T

U

BOEKJE LEZEN ALS JE ME ZIET
Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly
Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane
onderzoeken samen een oude zaak waar
de beruchte crimineel Jacob Ness bij
betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel
een stuk gevaarlijker dan ze verwacht
hadden als blijkt dat de bewoners van het
stadje waar ze terechtkomen duistere
geheimen verborgen houden. Flora dacht
altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen
mee het graf in had genomen, maar is dat
werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar
lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid
achter de man die haar leven voorgoed
veranderde.
ALS JE ME ZIET van Lisa Gardner is
vanaf 25 februari verkrijgbaar.
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WAALWIJK
WAALWIJK
Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
www.tuintrend.nl
+31735990100
+31735990100
sales@tuintrend.nl
sales@tuintrend.nl
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OUTDOOR FURNITURE

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

OUTDOOR FURNITURE

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

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm,
Michigan
4-delige
loungeset.
Gepoedercoat
met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm,
tafel 80
x 80 cm.
Deze set is
eenvoudig zelfaluminium
te monteren.
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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Coronatijd? Ampulkuurtijd!
De lockdown is voor Beauty2Nature, net als iedere andere ondernemer,
zwaar. We doen er alles aan om je huid zoveel mogelijk te verzorgen, en staan
je bij met gratis advies. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het
behaalde resultaat niet te veel verloren gaat.

Aangifte inkomstenbelasting?

Bel Klijn Advies

Wat te denken van een ampullenkuur! Zeer snel
opneembaar door je huid en in een ampul zitten net
zoveel werkstoffen als in een halve pot crème. Dat gaat
een boost geven aan je huid!
We hebben speciale boxen voor alle huidtypes ontwikkeld
zodat je thuis toch wat extra’s kunt doen voor je huid.
Rimpels aanpakken? Skeyndor Corrective lijn doet wat
ze belooft. Er zijn mooie cadeau boxen verkrijgbaar vanaf € 59,95. Maar u kunt
deze prachtige box ook gratis krijgen indien u twee behandelingen in de vorm
van cadeaubonnen aanschaft!

Het adres voor o.a.:
• Permanente make-up
• Fruitzuurpeelingen
• Microdermabrasie
behandelingen
• Dermapen needling
• Huidoneffenheden verwijderen
• Acnebehandelingen*
• Laserbehandelingen
• K-Slim gewichtsbeheersing
• Permanente ontharing*
• Littekenbehandeling*
• Schimmelnagelbehandeling
* vergoeding mogelijk

Marijkestraat 40, Waalwijk
06-27415263
www.beauty2nature.nl

14 daagse
Boostbox € 20,-

geven.
Ook leuk om cadeau te
nsief
inte
d
hui
je
en
dag
14
In
ultaat!
res
ra
ext
boosten voor dat

Reserveer nu korting op
Permanent Make-Up
(€ 35,- tot € 50,-)
voor na corona met de
PMU Cadeaubon!
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Cadeaubonnen
verkrijgbaar vanaf € 15,Leuk om te geven aan bijvoorbeeld
iemand die werkzaam is in de zorg of
tijdens een verjaardag!

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 bedrijfsadministraties, jaarrekeningen, fiscaal
advies en loonadministraties.
Daarnaast helpen we particulieren bij
de inkomstenbelasting en toeslagen.

“BELASTING
AANGIFTE?
WIJ ONTZORGEN
U VOLLEDIG”

ADMINISTRATIE | BELASTING | FINANCIEEL ADVIES

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

Meer informatie over aangifte
inkomstenbelasting voor particulieren?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.
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THEATER.NL

Karin Bloemen over
klussen en haar jubileum
Theatervoorstellingen hebben twee dingen met elkaar gemeen: toewijding en creativiteit.
Het zijn deze twee kwaliteiten die artiesten ook tijdens de coronacrisis volop hebben ingezet.
We spraken met Karin Bloemen over het afgelopen jaar en over haar toekomstplannen.
Ondanks corona is rasartieste Karin Bloemen druk
bezig geweest. Zo speelde ze samen met de Old
School Band een sfeervol muzikaal programma. En
ook buiten het theater haalde ze nieuwe projecten
van de plank. Karin quote Johan Cruijff: “Elk nadeel
heb z’n voordeel.” Ze heeft dan ook hard gewerkt
aan een droom die ze al jarenlang koesterde,
namelijk een zangstudio. Daarvoor stonden zij en
haar man afgelopen zomer bij de Praxis en de
Gamma, waarover ze in geuren en kleuren vertelt:
“Ja, heel gênant ja. En je zag mensen ook kijken:
‘Wat mot jij hier nou?!’ Alsof ik anders ben dan
überhaupt elk ander mens!”

‘GEWOON EEN LEUK
VERHALENBOEK
OVER MIJN WERK’

mooie kostuums, humor en alle toeters en bellen.
Het is nog even afwachten of alle grootste plannen
door kunnen gaan nu er minder geld binnenkomt,
maar ondertussen is Karin alvast bezig met een
boek voor haar jubileum. “Het wordt gewoon een
leuk verhalenboek over mijn werk en wat er gebeurt
achter de schermen. Weet je, dat is een heel karwei,
echt een naslagwerk.”

‘De mafste en leukste dingen gebeuren
toch in het theater’
Voor dit jaar heeft Karin al genoeg ideeën en volop
vertrouwen dat ook haar collega’s weer met prachtige
shows komen na maanden van onbedoelde rust.
“Wij zijn nog veel meer nodig dan ooit om mensen
een reikende hand te bieden en te verstrooien. En
de mooiste, mafste en leukste dingen gebeuren
toch in het theater.”

Grootse jubileumshow
Ook zijn er nieuwe plannen, waaronder een grote
jubileumshow. In 2023 zit Karin namelijk veertig jaar
in het vak. Het moet een theatrale show worden met
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
29

Zet je eerste stap naar een
fit en gezond leven!
Kevin van Gestel opende op 1 mei zijn Personal Fitnessstudio aan de Grotestraat 274 in Waalwijk. Bij Personal
Fitness heiligen ze het principe dat een gezonde geest in
een gezond lichaam zit.
“Door het bewezen en succesvolle fitness- en lifestyle Fit
for Life-programma hebben wij een positieve invloed op het
geluk en de vitaliteit van onze sporters. En dat is waar we het
allemaal voor doen.” Iedereen is anders en heeft ook andere
doelen. “Daarom bieden we personal training afgestemd
op jouw eigen behoefte. Je gaat dan voor blijvend en écht
resultaat. Kies voor een persoonlijke aanpak en kom eens
kennismaken bij Personal Fitness Waalwijk.”

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

Vergeet je
Valentijnsdag niet?
In de winkel heb je veel
keuze en vind je bloemen
en cadeauartikelen voor
elke gelegenheid

WIJ BLIJVEN GEWOON GEOPEND.
• U kunt gewoon DPD en GLS pakketten blijven inleveren en ophalen
• Buiten verkoop van bloemen
• Wij bezorgen alles wat u bij ons bestelt zoals bloemen, kaarsen en
cadeauartikelen
Bestellen kan per email info@bloemeninterieur.nl
en per telefoon 0162-225539.
Ook kunt u bestellingen plaatsen via bol.com, die via DPD worden
bezorgd en/of u direct in onze winkel kunt ophalen.

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

Grotestraat 274, Waalwijk | 06-22068623 | waalwijk@personalfitnessnederland.nl | www.personalfitnessnederland.nl
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Gevestigd in Raamsdonksveer en Hank
Hank (alleen op afspraak)
Gangboord 1A Raamsdonksveer
0162-225539 | info@bloemeninterieur.nl
31

De expert op het gebied van vloeren
Ontdek onze collectie in diverse stijlen!

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

Magneet
Interieurs neemt
u alles uit handen
als het gaat om
interieur!
Bent u toe aan een
ander interieur?
Magneet Interieurs is
uw specialist op het
gebied van wonen,
slapen, vloeren en
raamdecoratie.

MEUBELEN
SLAPEN

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

Wij geven graag
een persoonlijk
woonadvies bij
jou thuis!
32

“Gratis advies
en persoonlijke
begeleiding”
Camiel Klerx

VLOEREN
RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17
www.magneetinterieurs.nl
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My Valentine

We blijven nog steeds thuis, maar dat betekent niet dat we Valentijnsdag
aan ons voorbij laten gaan. Voor jou de mooiste rode Valentine beauty gifts
om iedereen van wie je houdt mee te verrassen, inclusief jezelf...

1. Stronger With YOU Absolutely (for him) van Emporio Armani, vanaf € 81,- www.armanibeauty.com
2. Kiss Kiss Tender Matte 775 van Guerlain, € 40,- www.guerlain.nl
3. Rose Shower Oil van Aromatherapy Associates, € 33,- www.babassu.nl
4. Lingeriesetje van Chantelle, BH € 79,95, Broekje € 39,95 www.chantelle.com
5. Scented candle Baies van Dyptique, vanaf € 34,- www.skins.nl
6. Cinnamon Mint Toothpaste van Marvis, € 9,10 www.celeste-parfums.nl

7. Rouge Smoking van BDK Parfums, € 150,- www.retreat.nl
8. Kure Bazaar Nagellak Masai, € 17,50 www.shizo.nl
9. Sì Passione Intense Eau de Parfum van Armani, vanaf € 78,- www.debijenkorf.nl
10. ROUGE van COMME des GARÇONS, € 145,- www.debijenkorf.nl
11. Tas Crossbody van The Little Green Bag, € 119,95 www.thelittlegreenbag.nl
12. Moon Masterpiece Powder Lipstick van Mac Cosmetics, € 20,50 www.maccosmetics.nl
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Jouw
favoriete
kleding
weer als
nieuw?

Zit jij niet lekker in je vel?
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.”

h
reng

B
bedrijven +
particulieren
stomerij
strijkservice
wasserij
LIKE ONS
Grotestraat 315, Waalwijk
06-17893050
kledingreparatie.waalwijk@gmail.com

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

Mondkapjes bij
r!
ons verkrijgbaa
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“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!

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

Alle producten van

45%
korting

HOE KOM IK VAN MIJN
SPANNINGSHOOFDPIJN AF?

Kijk op onze website
voor het assortiment

op = op

De oorzaak van spanningshoofdpijn schuilt vaak in
vermoeidheid, voedingsproblemen, slaapstoornissen,
stress of spanning in de kaakspieren.
Mensen hebben vaak het gevoel dat er een strakke band om het hoofd zit,
die een knellende, drukkende pijn geeft. Ook blokkades in de wervelkolom,
in het systeem van schedel en heiligbeen en in de organen kunnen hun
weerslag hebben op spanning in het hoofd. Vaak gaat hoofdpijn bij het kind
ook nog eens samen met pijn in de buik. In dat geval zal de osteopaat ook
dit gedeelte in de behandeling moeten betrekken.

DESIGNER

Designer Nails is distributeur van
Kennismaken met
de producten van
INK London?
Neem vrijblijvend
contact met ons op
38

NAILS

www.designernails.nl

Natascha van Gorkom
Wilhelminastraat 51
Drunen

COLUMN/INGRID EN DERYA

“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 onze handen te werken en
daardoor het lichaam de kans te geven om
te herstellen.”

Gezondheidscentrum Het Koetshuis
Koetshuislaan 613 | Waalwijk
0416-533236 | 06-22554221
www.osteopathie-ingridreuser.nl

Daarnaast kunnen ook emotionele oorzaken ten grondslag liggen aan de
klachten. Wij kunnen door middel van osteopatische technieken de
lichamelijke balans herstellen. Op deze manier kunnen hoofdpijnklachten
effectief worden bestreden.
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Maak van jouw evenement

EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS!
Voor bedrijven, verenigingen en
horecagelegenheden verzorgen wij de periodieke
levering van dranken en etenswaren. Op
afgesproken tijden komen wij bij uw bedrijf
of vereniging langs om de drankvoorraad te
inventariseren en waar nodig aan te vullen.

Celebrate Love!

Of uw bedrijf nu 10 of 100 werknemers telt, wij kunnen de
levering van dranken en etenswaren voorzien. Wekelijks
inventariseren wij de voorraad en vullen we deze aan
waar nodig. Frisdranken, maar ook alcoholische dranken.
Daarnaast leveren wij snoep, snacks, verpakkingsmaterialen
en schoonmaakartikelen.
Ook al uw zakelijke evenementen kunnen wij van A tot Z
regelen. Indien u een receptie, open dag of andere feestelijke
activiteit heeft kan onze partyservice dit evenement volledig
voor u verzorgen.

Dit jaar is het belangrijker dat ooit om
je liefde te tonen aan de mensen van
wie je houdt.
En hoe bijzonder is het om een sieraad
te geven die speciaal is ontworpen en
gemaakt voor jou geliefde?!
info@bythirsa.com
www.bythirsa.com

Next level
Ga jij voor een prachtige hanger, een
armbandje, of neem jij je liefde naar de
"next level" met een verlovingsring?
In een vrijblijvende afspraak, bij jou
thuis of bij Thirsa (goudmid) 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, wij helpen je
graag precies te vinden wat je zoekt.

Neem nu
contact op en
we gaan
meteen voor je
aan de slag!

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

41

WIJ VERKOPEN NU

TAART VOOR IEDER FEEST

Sashimi met gember
20 MINUTEN • 4 PERSONEN
INGREDIËNTEN
natriumarme sojasaus
limoensap
sinaasappelsap
twaalf plakjes zalm
gember
bieslook
druivenpitolie
Aziatische sesamolie
geroosterde sesamzaadjes
korianderblaadjes

Meng in een kleine kom 2 eetlepels sojasaus met 1 theelepel
limoen- en 1 theelepel sinaasappelsap. Gooi in een middelgrote
kom de 12 plakjes zalm van 1/8 inch dik, in vierkanten van 2 inch
(1/4 pond) gesneden met 1/4 kop sojasaus en laat 1 minuut staan,
giet dan af. Verdeel 3 plakjes zalm op elk bord en bedek met verse
gember van 1/4 inch, flinterdun gesneden en in dunne lucifers
gesneden en een eetlepen gesneden bieslook.
Verhit in een kleine steelpan 2 eetlepels druivenpitolie met 1
theelepel sesamolie op middelhoog vuur tot het rookt, ongeveer
2 minuten. Sprenkel de hete olie over de zalmstukjes. Schep de
soja-citrussaus erover. Bestrooi met de geroosterde sesamzaadjes
en 2 eetlepels korianderblaadjes en serveer.

IDEAAL TE COMBINEREN MET:

www.wijnlokaalgustavino.nl

Deze Sauvignon Blanc heeft
een sterke zuurgraad en
mineraliteit, zijn geur herinnert
aan witte bloemen ondertoon
van chilipoeder. Deze wijn
vertegenwoordigt social-media,
het heden en de toekomst.
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Ferro13
Hashtag
Sauvignon Blanc
Gebied: Veneto, Italië

€ 9,95

€ 8,95

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 tevoren de goede leeftijd bestelt 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 de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

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

BRUISENDE/ZAKEN

Nieuwsgierig geworden? Breng eens een bezoekje aan de showroom!

MAATWERK EN SERVICE
Xylo Wood Design komt graag bij u thuis om uw idee
door te spreken en samen tot een mooi ontwerp te
komen. Ook als er onverhoopt iets kapot gaat, staan
we voor u klaar. We leveren echt maatwerk en bieden
nog die hoogwaardige, ouderwetse service die je bijna
nergens meer ziet.

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

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.

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.

Voor ambachtelijk handwerk van topkwaliteit
moet u dus bij Xylo Wood Design zijn!

XYLO WOOD DESIGN WERKT
ZOWEL VOOR PARTICULIEREN
ALS VOOR BEDRIJVEN.
Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk | 06-36537876
deanbigley@icloud.com | www.xylowooddesign.nl
Instagram: xylowooddesign

Ambachtelijk
handwerk van
TOPKWALITEIT!
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Vrijgezel Alex stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

“Hoe mijn vrienden mij zouden omschrijven? Als een leuke vent met wie het
altijd gezellig is, denk ik. Met mij erbij is
het in ieder geval nooit saai.” En dat blijkt
ook wel als Alex enthousiast zijn verhaal
vervolgt. “Ik houd wel van wat humor op
zijn tijd. Daarnaast ben ik meestal wel te
porren om op pad te gaan, al is
het gewoon maar even gezellig
Alex
naar de kroeg met vrienden.”
Je zou Alex kunnen omschrijven
als een sociaal dier. Ook van
een toekomstige partner zou hij
het fijn vinden als zij lekker sociaal is.
“Natuurlijk is het mooi meegenomen als ze
er leuk uitziet, maar daarnaast vind ik het
belangrijk dat een vrouw inhoud heeft
zodat we ook een goed gesprek kunnen
voeren, niet te materialistisch is en ook
haar eigen leven heeft naast ons leven
samen. Respect hebben voor elkaar, elkaar
accepteren hoe we zijn en elkaar ook
vrijlaten als we even ons eigen ding willen
doen, dat hoort er voor mij ook bij.”

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 februari hebben we speciale aandacht voor: Alex Jongerden.
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.
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LENGTE
173 CM

Maar het allerbelangrijkste is volgens Alex
dat er meteen een goede klik is. “Je moet
een goed gevoel bij elkaar hebben.” Die
klik moet er overigens niet alleen zijn met
Alex zelf, maar ook met zijn vrienden en
natuurlijk met zijn twee zoons (van zestien
en achttien). “Anders werkt het niet. Maar
zo moeilijk zijn ze niet hoor”,
voegt hij lachend toe.
zoekt
Nog wat weetjes over Alex: “Ik
houd van sport en ben groot
fan van Ajax. Ik vind het niet
alleen heerlijk om zelf te
sporten, maar ook naar sport kijken doe ik
graag. En dan is er nog de muziek. Mijn
vader is muzikant, dus de liefde voor
muziek heb ik al van jongs af aan meegekregen, vooral de muziek van Elvis
Presley spreekt mij erg aan. Geef mij een
microfoon en ik breng al zingend elk
feestje op gang. Ik zei het toch al, met mij
is het nooit saai!”

LEEFTIJD
48 JAAR

OGEN
BRUIN

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar alexjongerden@gmail.com
www.facebook.com/alex.jongerden
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het
grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit
viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe
verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen
door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl
waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag
nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale
gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig
hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

De gehele
administratie
op orde?
Geef het uit handen!

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

Ik verzorg voor u:
• Begeleiding bij het voeren van de administratie
• Verwerken van de administratie van a tot z
• De btw-aangifte
• Het opstellen van de jaarrekening
• Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers
en particulieren
• Overige financiële administratieve vragen

Net een
eigen bedrijf
gestart?
Ik help u
graag

Administratiekantoor B. Wenneker
Belgiëstraat 16, Kaatsheuvel | 06-16684878
bianca@bwenneker.nl | www.bwenneker.nl
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Of het nu over een aangifte
inkomstenbelasting, de
zonnepanelenteruggave of uw
btw-aangifte gaat, onze service
is op uw behoefte afgestemd.
Wilt u een ordner of zelfs een
schoenendoos met uw
boekhouding binnenschuiven
of zelf de boekhouding (leren)
doen met onze sturing, advies
en nacontrole? Dan is dit in alle
gevallen mogelijk.
Wij verschaffen u inzicht in uw
onderneming, niet alleen op
papier, maar spreken dit met u
door zodat u ook echt volledig
begrijpt hoe het erbij staat.

Bianca Wenneker

GET IN SHAPE
Weet u niet waar u moet beginnen maar bent u wel benieuwd? Loop dan gerust
even binnen. U bent altijd welkom om eens te komen kijken, of een keer gratis
mee te trainen.

Dankzij onze meetapparatuur weten wij precies waar eventueel jouw zwakke punten liggen
zodat we het probleem bij de kern kunnen aanpakken. Aan de hand van een kort intakegesprek
krijg je een gericht trainingsschema waardoor je de juiste handvaten hebt om correct en
verantwoord meer te bewegen.
TopFit Drunen | Torenstraat 23, Drunen | 0416-322321 | info@topfitdrunen.nl | www.topfitdrunen.nl
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GOED GEKNIPT
DE DEUR UIT?

WIJ ZIJN OP
AFSPRAAK OPEN!

voor een aangenaam binnenklimaat

Jong en oud, man en vrouw,
iedereen kan worden geknipt,
gestyled of gekleurd bij Melike
Görür. Wie ze 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
Ook voor het
uit te laten gaan.”
SCHEREN, KNIP

PEN
EN VERZORGE
N
van BAARDEN
EN SNORREN

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

The Golden Scissors
KAPPER VOOR DAMES, HEREN & KIDS
SINT ANTONIUSPLEIN 7, WAALWIJK | 06- 45058627

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

Amerikastraat 43, Kaatsheuvel | 06 26482527 | info@byharley.nl | www.byharley.nl
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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.
-Zelfvertrouwen en zelfwaardering
-Meer energie en balans
-Innerlijke rust
- Kwaliteit van leven door acceptatie

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

GR ATIS
CONSULT
bij he

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

Astrid Vos

t starten met de
afslankproducten van
Coach Nutrition

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg
Voor een waardig en respectvol afscheid
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.

Ook bij uw
dierenarts

Wij beschikken over een eigen ophaaldienst, maar u kunt desgewenst zelf uw
overleden huisdier naar ons toe brengen om hier 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.

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

Vanaf nu
gevestigd
in Drunen

ASTRID VOS
HEALTH, BEAUTY & NUTRITION COACH
CEES VAN DELFTSTRAAT 6, DRUNEN | 06-44844289
ASTRIDVOSHBAN@GMAIL.COM | ASTRIDVOS.HBAN.EU
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Niet alleen voor
occasions
maar ook voor:

Jullie bruiloft in beeld?

APK
ONDERHOUD
AIRCO-SERVICE

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

GLANZ

A.P. Schalken
Nachtveiligheidsdienst bv
Objectbeveiliging
Evenementenbeveiliging
Collectieve beveiliging
Winkelsurveillance
Portiers- en receptiediensten
Alarmopvolging
Mobiele surveillance
Mobiele alarminstallaties
NIEUW!
Woonhuisbeveiliging
tijdens vakanties

SCHOONMAAKBEDRIJF
Voor al uw schoonmaak-werkzaamheden:

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

•
•
•
•

Gevel reinigingen
Rolluiken reinigen
Ramen reinigen
Terrassen reinigen

• Daken reinigen
• Dakgoten reinigen
• Tuin onderhoud

KAATSHEUVEL
06 13 58 32 34

EXPORT DIENSTVERLENING

250
occasions
uit voorraad
leverbaar

Occasions

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!
Check de site voor het actuele
aanbod! Of kom langs.

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.

Kom eens langs

Inkoop • Verkoop • Onderhoud • Reparatie • APK

Nijverheidslaan 1, Rijen | 0161-234922 | www.ajdebeerautos.nl

Financial lease | Occasions | Auto inkoop | Financieren | Verzekeren
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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 koffie.
Denkt u de perfecte auto te
hebben gevonden, vraag een
van onze medewerkers om
een proefrit! Eventueel kunt
u uw oude auto inruilen tegen
een nieuwe occasion.

Alex de Beer

BLOG/FAJAHLOURENS

Voor iedere IT-omgeving
de juiste oplossing.

Ik hoop dat we allemaal kunnen kijken naar wat we
nog wel hebben. Wij mensen zijn vaak geneigd te
kijken naar wat we allemaal nog willen, waardoor
we regelmatig vergeten te zien wat we hebben.

Aan huis service
Reparatie, installatie en
onderhoud
PC op maat
Verkoop hard- en software

reSET

Het gaat in het leven niet alleen om krijgen wat je
wilt, maar vooral ook om willen wat je al hebt. Het
afgelopen jaar was voor veel mensen een ellendetrip,
maar toch zijn er ook veel mooie dingen gebeurd.
Zo hebben we allemaal een soort van reset gekregen.
Even pas op de plaats.

Peperstraat 18
5171 EC Kaatsheuvel
Tel: 0416-352920
info@compupower.nl

We leefden daarvoor met z’n allen in een soort race
waarbij het eigenlijk alleen maar over succes, werk en
rekeningen betalen leek te gaan. Er zijn nog nooit zoveel
jongeren met burn-outklachten geweest en een op
de drie mensen krijgt tegenwoordig kanker.
Daarom geloof ik dat corona toch ook ergens
goed voor is geweest. Niet alleen voor de mens,
maar zeker ook voor de natuur.
Daarom mijn advies voor iedereen:
zet jezelf op nummer 1!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM
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BRUIST/RECEPT

Een romantische
Gateau Chaud
Ook in februari ben je wellicht nog hard aan het werk om die goede voornemens
intact te houden. Maar op Valentijnsdag mag jij samen met je partner genieten
van een lekker toetje! Een Gateau Chaud - een warm chocoladetaartje is een heerlijke afsluiter van een romantisch diner voor twee.
2 PERSONEN - 1 UUR
INGREDIËNTEN
Voor het chocoladebeslag
3 eieren
75 g suiker
180 g boter + extra
180 g pure chocolade
75 g bloem
Voor de ganache
75 ml slagroom
50 g pure chocolade
10 g boter
Voor het wittechocoladekruim
100 g witte chocolade
1 mespuntje zout
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BEREIDING
Klop voor het chocoladebeslag de eieren en suiker luchtig met een
garde of mixer. Smelt de boter en los hierin de chocolade op. Meng het
chocolademengsel door het eimengsel. Zeef de bloem erboven en
meng het geheel. Doe het beslag in een spuitzak.
Breng voor de ganache de slagroom aan de kook en giet deze op de
chocolade. Meng tot een gladde massa. Voeg de zachte boter eraan toe.
Laat afkoelen en vorm de ganache tot bolletjes. Verwarm de oven voor op
180 °C. Vet (ovenvaste) espressokopjes in met boter, spuit ze tot de helft
vol met chocoladebeslag, leg er een bolletje ganache in en vul de kopjes
verder tot drie vierde. Bak de taartjes circa 10 minuten in de oven.
Nog meer genieten? Voeg dan deze heerlijke wittechocoladekruim toe.
Verlaag de oventemperatuur tot 170 °C. Bekleed de bakplaat met bakpapier.
Verspreid de witte chocolade erover, plaats de bakplaat in de oven en
karamelliseer de witte chocolade licht. Laat afkoelen en draai tot kruim in
een keukenmachine met een mespuntje zout. Strooi het gekarameliseerde
wittechocoladekruim rondom de chocoladetaartjes op het bord.
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PUZZELPAGINA rugzak
t.w.v.
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Maak kans op een

€ 49,95

Peach blossom
Smooting
Body Wash

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

Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
fijne product van O’right.

Zoek de zes letters in BRUIST!

3
8
2
9
1
4
7
6
5

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Yvalentijn.
De oplossing van vorige maand was anders.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-8.
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p
r
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q
t
y
g
m

G

u
r
d
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n
e
a
l
m
m

z
d
z
q
i
j
b
w
i
a

perzik
zeep
wassen
lichaam

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 maart de oplossing
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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c
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a
e
h
a
m
p
l
b

zacht
aroma
schuim
bloesem

m
a
w
b
t
g
i
i
a
w

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

Geniet jij er ook zo van? Die
huiselijke warmte, met de
verwarming een standje hoger,
de kachel aan of lekker onder
een dekentje? Lekker knus op
de bank blader je (online) door
deze editie van Bruist. Los de
puzzels op én maak kans op
deze leuke prijzen.

Maak kans op deze

Volkswagen ID.4

Verkrijgbaar vanaf

€ 47.290

www.vanmossel.nl/volkswagen

De volledig elektrische SUV.

