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ALLES 
VOOR 
JOUW TUIN

  elk materiaal ga ik voor mijn terras kiezen, 

welke terrastegel past bij mijn tuin? Wordt het 

een betontegel of ga je voor keramiek? Of is een 

natuursteen toch een betere optie? Sierbestrating 

is mooi en functioneel tegelijk, het bepaalt voor 

een belangrijk deel de sfeer in je tuin. Daarbij 

is het terras een ideale plek om buiten samen 

te komen en om vanaf je favoriete zithoek te 

genieten van je groene oase.

W

E   r gaat niets boven het genieten van het 
buitenleven. Lekker die frisse buitenlucht 
inademen en tot rust komen tussen  
het groen. 

Wil je een lekkere loungeplek om zacht te zitten en zo 
helemaal tot rust te komen? Of ga je voor een grote 
eettafel zodat je gezellig met veel mensen bij elkaar 
kunt komen voor een barbecue? Een speelplek voor de 
kinderen of juist een knus zitje in het zonnetje. Wat je 
wensen ook zijn, bij Jac Klijn staan wij voor je klaar!  
Met advies en natuurlijk de nieuwste trends.

Kijk voor openingstijden en 
het maken van een afspraak 
op onze website:
www.mijnthuis.nl/jacklijn/contact
of scan de QR-code

Amerikastraat 18
5171 PL Kaatsheuvel

0416-280055
info@jac-klijn.nl

Mijn Thuis BouwPartner Jac Klijn
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Hee�  u een krasje of deuk?
Kwalitatief schadeherstel hoe�  niet onnodig duur te zijn
ACR autoschade (Alternative Car Repair) is 
in 2004 opgericht met de visie dat kwalitatief 
schadeherstel niet onnodig duur hoeft te zijn. 
Onze 20 enthousiaste en toegewijde medewerkers 
staan klaar om u te ontzorgen bij autoschade.

ACR autoschade maakt gebruik van de modernste technieken 
en diverse eigen (alternatieve) herstelmethodes. Zo bent 

u bij ons vaak voordeliger uit bij schade, terwijl we niet 
besparen op kwaliteit of resultaat. ACR is Focwa categorie 

2 (complex) erkend, RDW erkend, Erkend duurzaam 
gecertifi ceerd (hét duurzaamheidskeurmerk van de 

mobiliteitsbranche) en lid van Schadegarant.

Wij werken met een gedreven team waarbij 
vakmanschap, creativiteit en professionaliteit 

voorop staan. Onze bedrijfscultuur is eerlijk, 
open en transparant, zowel naar klanten als 

naar elkaar. Kwaliteit staat bij ACR hoog in 
het vaandel: een positief kritische houding 
en streven naar perfectie kenmerkt dan 
ook al onze medewerkers.

“Een tevreden 
klant is de kroon 

op ons werk.”

Maak een afspraak
Meld uw schade via ons contactformulier of neem contact op 
met een van onze schade-experts. U maakt een afspraak voor 
het moment dat u het beste uitkomt. Wij zorgen dat u zo snel 
mogelijk geholpen wordt.

Breng uw auto
Kunt u uw auto niet zelf brengen? Dan halen wij hem voor u 
op. Ook kunt u gratis gebruik maken van een leenauto. Onze 
schadeherstellers gaan direct voor u aan de slag en houden u 
gedurende het herstel op de hoogte.

Haal uw auto op
U ziet niets meer van de schade. Bent u verzekerd? Dan hoeft 
u zelfs niet over de rekening na te denken! Dat regelen wij!
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ACR Group 
Ma – Vr: 8:00 – 18:00 Za: 09:00 – 12:00
Berkhaag 16 & Berkhaag 7a, Sprang-Capelle
0416 317 890  |  info@acrgroup.nl  |  www.acrgroup.nl

Hee�  u een krasje of deuk?
Kwalitatief schadeherstel hoe�  niet onnodig duur te zijn

Wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Schade door ongeval

Parkeerschade

Old- en youngtimers

Bel ons nu
0416 317 890
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Je merkt het aan alles: de zomer is begonnen! De zon schijnt, de 
mensen zijn vrolijk en we hebben al de nodige ‘rokjesdagen’ achter 
de rug. Gelukkig kan en mag er ook weer steeds meer, dus in 
plaats van ‘veilig’ binnen te blijven verplaatst het leven zich weer 
naar buiten. Heerlijk naar het strand bijvoorbeeld, of gezellig 
barbecueën in de tuin met een lekker drankje erbij.

Nu we het toch over drankjes hebben, de keuze is wat dat betreft 
enorm. Bier, wijn, cocktails, sapjes en... water! Vooral wat dat water 
betreft, raden we je aan om er elke dag genoeg van te drinken. Het 
kan namelijk zo ontzettend veel voor je lichaam betekenen, los van 
dat het natuurlijk ook de dorst lest. Je leest er verderop in deze 
nieuwste editie van Bruist meer over. En vind je zo’n glas water 
maar saai? Ook daar geven we je wat verfrissende tips voor.

En tips krijg je niet alleen van ons. Ook alle bruisende ondernemers 
die we voor deze editie spraken, hebben weer heel wat voor je in 
petto. Wat precies? Blader verder en ontdek het zelf...

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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 Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
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  
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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

28 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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LEEFTIJD 
66 JAAR

OGEN
BLAUW-
GRIJS

LENGTE
175 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.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

32



BRUIST/BODY&MIND

Wil je meer weten over de vochtbalans in jouw lichaam? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Ons lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Misschien is dat ook wel de reden 
dat we zo graag ontspannen aan zee of bij een meer. Maar ook het drinken van water 

is belangrijk voor onze gezondheid. 

bewegen is daarom heel belangrijk. Je zorgt hiermee 
voor een goede aanvulling van het vocht dat je 
verliest door het zweten.

Water helpt je nieren om afvalstoffen kwijt te raken. 
Jouw nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen je lijf 
kunnen verlaten via je urine. Drink je te weinig, dan 
kunnen deze stoffen moeilijker weg. Hoe helderder 
de urine, hoe beter. Troebele, donkergele urine is 
dan ook een teken dat je meer moet drinken. Het 
drinken van een extra glas water geeft bovendien een 
vol gevoel waardoor je minder snel zult snacken.

Verfrissend: water met een twist
Op een warme dag is het heerlijk om iets toe te 
voegen aan jouw water. Vul een kan met fris water, 
voeg hier het sap van een uitgeperste citroen aan toe 
en een paar blaadjes munt of plakjes komkommer. 
Zet deze kan in de koelkast en je geniet later van een 
verfrissend glas water met een heerlijke smaak.

De vijf grote voordelen 

Wanneer je niet voldoende drinkt, kan het zijn dat je 
lichaam uitdroogt zonder dat je het in de gaten hebt. 
Het voedingscentrum raadt aan om zo’n anderhalve 
tot twee liter per dag te drinken. Dat geldt zeker voor 
warme dagen. Gebruik gewoon (kraan)water of een 
kruidenthee om de vochtbalans in je lichaam op peil 
te houden. Alcoholische dranken worden niet als 
drinkvocht meegerekend, omdat deze dranken juist 
vocht aan het lichaam onttrekken. 

Wat kan water voor ons lichaam betekenen?
Water is goed voor je huid. Een van de eerste signalen 
van uitdroging is waar te nemen aan de huid. Als je 
de huid iets omhoog trekt en de huid blijft staan, is 
dat een teken van uitdroging. Door water te drinken 
houd jij je huid van binnenuit gehydrateerd. Hier door 
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.

Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te 
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of 

FRISDRANK 
VERVANGEN DOOR 

WATER SCHEELT 
VEEL CALORIEËN
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Op zoek naar een passende, 
kwalitatieve en betaalbare 
oplossing voor al uw 
administratieve, fi scale 
en fi nanciële vragen? 
Zoek niet verder! 

Bij administratiekantoor TvdW vindt u de 
expertise die u zoekt, of u nu een starter, 
ZZP’er of MKB-ondernemer bent.

Wij werken met een jong en dynamisch 
team van vakmensen, die veel waarde 
hechten aan persoonlijk contact, 
professionaliteit en oprechte interesse 
in onze klanten. Wij luisteren echt naar 
uw wensen en stemmen onze dienst-
verlening op u af. Iedere ondernemer is 
uniek. We bekijken samen met u wat
het beste bij u past en bij welke manier
van samenwerken u zich het prettigst voelt.

Eenmaal klant van ons kantoor? Dan willen 
we graag dat u zich thuis blijft voelen. 
Als administratiekantoor zorgen wij dat alles 
op orde blijft. En groeit uw onderneming? 
Dan groeien we gewoon met u mee en kunt 
u op ons blijven rekenen!

TvdW Administratie- & Advieskantoor voor MKB en ZZP  |  Margrietstraat 95, Waalwijk  |  0416 - 337793  |  info@twanvandewiel.nl  |  www.twanvandewiel.nl

Ons streven is om, binnen de grenzen van de fi scale 
mogelijkheden, zo veel mogelijk voordeel voor u te behalen. 
Niemand betaalt per slot van rekening graag belasting! Dit 
doen we niet alleen via de aangifte inkomstenbelasting, 
maar ook tussentijds kijken we waarvan u fi scaal kunt 
profi teren. Kortom: Fiscale voordelen optimaal benutten.

Marisca van Gent

MKB 
Veel ondernemers hebben behoefte 
aan advies op het gebied van cijfers 

en fi scale zaken. Door onze 
betrokkenheid zorgen wij voor helder 
tussentijds inzicht en bewustwording 

van uw fi nanciële situatie. 
Een solide basis voor uw 

onderneming!

MAAK NU 
EEN AFSPRAAK 

0416-337793
EN WE HELPEN U 

VERDER

Een fi scale vraag? SPECIALISME

ZZP 
Het voeren van een goede 

administratie is voor veel zelfstandig 
ondernemers geen prioriteit. Toch is 
het een belangrijk aandachtspunt. 
Het is niet alleen verplicht, maar 

biedt ook nog eens waardevolle cijfers 
voor de toekomst. 

Laat ons u erbij helpen!

INTERIM 
Ziekte, zwangerschapsverlof of een 

forse achterstand in uw administratie 
die u niet bijgewerkt krijgt?   

Een TvdW Interim medewerker helpt u 
graag met het scheppen van overzicht 

en zorgt voor de noodzakelijke 
continuïteit.

We wn i vóór e, 
  ma ét e. 

Verplichtingen voor u
Het Nederlandse belastingstelsel biedt immers een keur aan mogelijkheden voor 
ondernemers. Om deze optimaal te kunnen benutten, moet u wel aan een aantal 
verplichtingen voldoen. Onze medewerkers zijn op de hoogte van alle aftrekposten, 
verplichtingen en de continue wijzigingen die in de fi scale wet- en regelgeving 
plaatsvinden.

TvdW Fiscaal samengevat:
1 Aangifte inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting
2 Fiscale correspondentie
3 Advies en fi scale optimalisatie
4 Tijdige en tussentijdse sturing op belastingen
5 Goede vertrouwensrelatie met de Belastingdienst

TvdW Administratie- & Advieskantoor voor MKB en ZZP  |  Margrietstraat 95, Waalwijk  |  0416 - 337793  |  info@twanvandewiel.nl  |  www.twanvandewiel.nl

TvdW denkt met u mee!
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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. #PERRIS

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEKKER SOEPEL
Wilkinson lanceert de Hi Audrey. 

Het Duo-Intense serum zorgt ervoor 
dat het mesje soepel over je huid 

glijdt. Tegelijkertijd verbetert het de 
vochtbalans tijdens het scheren om 
irritaties te voorkomen. Dat maakt 
de Intuition Hi Audrey ideaal voor 

de gevoelige huid. Voor een 
zorgeloze beautytreatment!

www.wilkinsonsword.nl

Maak kans op Musk Extreme 

parfum van Perris Monte Carlo.

Musk Extreme is één van de eerste geuren 

uit de Perris Monte Carlo Fragrance 

Collection en wordt ook wel geur van de 

verleiding genoemd. Dit parfum is warm, 

geraffi neerd en zeer sensueel te noemen en 

verrijkt met o.a. muskmoleculen, bergamot, 

vanille, rozen en civet. Voor dames en heren. 

www.perrismontecarlo.com.

TOFFE PEER
White Stork onderscheidt zich als eerste 

duurzame hard seltzer in Nederland. De roze 
variant met peer, hibiscus en lavendel is een 
verfrissende dorstlesser waarvoor afgekeurde 

peren een tweede leven krijgen. De unieke 
bereidingswijze maakt de drank niet alleen 

honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar 
bovenal verrassend in smaak. Een ware 

zomertrend! www.drinkstork.com

Daar is de zon!

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje 

op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij

onze bruisende ondernemers.

BRUISTDeals

win ZYXWV
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SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens. 
Ontwikkel jouw eigen killer 
body! In haar boek besteedt 
Faya niet alleen aandacht aan voeding, sport en persoonlijke verhalen van mensen die haar dieet hebben gevolgd, maar 

ook aan mindset. 

LEZERSACTIE
Maak kans op een 
Hawaiian Tropic Satin 
Protection SPF 50. 
Deze luxe formule laat 
de huid stralen en biedt 
tegelijkertijd een effectieve 
bescherming tegen de zon. 

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. #KILLERBODY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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. #TROPIC 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

HIPPE BUBBELS
Kroatië als wijnland is hip. Deze 
bubbels zijn het Kroatisch antwoord 
op prosecco en laten zien (en proeven) 
dat er inmiddels een jonge generatie 
gepassioneerde wijnmakers aan het 
roer staat. Beide bubbels zijn ver -
frissend als aperitief en uitstekend 
geschikt voor zomerse wijncocktails. 
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

Daar is de zon!
HELLO SUNSHINE

Goede zonbescherming is belangrijk tijdens de 
zomer. De zon schijnt fel en we hebben niet 

altijd in de gaten hoe snel je huid beschadigd 
wordt. Dankzij Hawaiian Tropic Satin Protection 
SPF 50 bescherm je jezelf zonder de vervelende 

witte waas. De verfrissende lotion heeft 
een lichte textuur die snel intrekt. Ook 

verkrijgbaar in factor 15 en 30. 
www.hawaiiantropic.com

boek van Faya Lourens. 

Faya niet alleen aandacht aan voeding, sport en persoonlijke verhalen van mensen die haar 
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
bekijk de mooiste beelden of geniet van 
interviews met onder meer Karin Bloemen, 
André van Duin en Stef Bos. 

Altijd op de hoogte
Natuurlijk houden we je ook op de hoogte 
van het laatste theaternieuws en geven 
we wekelijks de leukste theatertips voor 

Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt 
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in 
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje 

uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners. 
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

de nodige ontspanning. Bovendien maak 
je als bezoeker regelmatig kans op leuke 
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op 
social media. Je vindt hier niet alleen het 
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere 
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten 
we elke week een bijzondere artiest in het 
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis. 
14



DITJES/DATJES

 Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
  Water dat je in een fl es koopt, is soms wel
    1.000 keer duurder dan kraanwater.
 Barbecue wordt heel vaak verkeerd gespeld,
  want nee, je schrijft het dus niet met een q.
Een cabrio wordt vaak als droomauto gezien, 
 omdat het een vrij gevoel geeft wanneer je met open dak rijdt.
  Een mens kan ongeveer 1 maand leven zonder voedsel, 
 maar kan echt maximaal 1 week zonder water.
 Tegenover elk mens op aarde zijn er 200 miljoen muggen.
  Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
   toekomst er ineens heel anders uitzien.
  De beroemde Aviator pilotenbril van Ray-Ban
     werd in 1936 op verzoek van het Amerikaanse leger ontwikkeld.
   Vrouwen gebruiken 2 keer zo vaak een smiley
    in hun appjes als mannen.
  Bruisend water reinigt de smaakpapillen.

ZYXWV

UTSRQPO
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Advies nodig over 
uw kunstgebit?

• U heeft een loszittend kunstgebit
 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

Hertog Janstraat Waalwijk
0416-320452
info@tppzembowicz.nl
www.tppzembowicz.nl

“BEL VOOR GRATIS EN 
DESKUNDIG ADVIES”

kunstgebit?kunstgebit?

 implantaatgedragen prothese (klikgebit)

17



18 prachtige
appartementen

Schrijf je 
nu in!

scan de
qr-code

AAN DE WIJNRUITSTRAAT

18 prachtige
appartementen

Wonen in 
Bloemenoord
Op het terrein van de voormalige Burgermeester Moonenschool in 
Waalwijk is een prachtig plan gemaakt door de bekende Waalwijkse 
architect, Jurre Jan van Reeven.

Het plan bevat 18 energiezuinige koopappartementen zogenaamde 
’NOM’ woningen. “Een nul-op-de-meterwoning houdt in dat een 
woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie 
verbruikt als er lokaal op een dure manier wordt opgewekt’’. 
Dus u heeft nog maar een energierekening van misschien een 
paar tientjes per jaar, of zelfs een rekening van 0 euro. 
Het betreft driekamerappartementen van 81m2 t/m 86 m2, 
exclusief balkon van ca. 8 m2. Het complex is gelegen tussen de 
Wijnruitstraat en de Klaproosstraat. Aan de oost-west en zuidzijde 
grenst het complex aan het groen, met aan de zuidzijde een 
waterpartij. De balkons zijn gesitueerd op het zuiden/zuidwesten. 
Alle appartementen hebben een parkeerplaats op eigen terrein en 
een eigen berging.

Van de Zande Makelaardij Waalwijk is ingeschakeld om de
verkoop te begeleiden. ‘’Dit wordt 100% mooi wonen, dicht bij 
alle noodzakelijke voorzieningen met onder andere Albert Heijn 
‘Bloemenoord’ op loopafstand, maar vooral ook door de unieke
ligging aan groen en water, aldus Joris Elbersen van Van de Zande 
Makelaardij.’’    Start verkoop begin juli 2021

Kijk op 
www.wijnruitstraat.nl 
voor meer info!

AAN DE WIJNRUITSTRAAT

Van de Zande Makelaardij Waalwijk  |  Grotestraat 344, Waalwijk
+31416333059  |  nieuwbouw@zande.nl

DE IDEALE KANS 
VOOR SENIOREN!
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Nieuwsgierig?  Bestel dan ons magazine via: 
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

DE MOOISTE 
HEBBEDINGETJES 

VIND JE BIJ

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |     Casa Blanco  |     casablancotilburg

GEWOON WEER OPEN!KOM SNEL LANGSEN GENIET!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN J.D. BARKER
Jordan is de koningin van de New Yorkse 
radio. Dagelijks deelt ze haar ongezouten 
mening met meer dan vijf miljoen 
luisteraars. Op een dag spreekt ze beller 
Bernie die live een spelletje wil spelen. 
Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxi’s. 
Ze kiest taxi’s en vergeet het gesprek al 
snel. Tot er vlak voor haar kantoor zeven 
taxi’s ontploffen. Terwijl de hulpdiensten 
uitrukken en het aantal slachtoffers op -
loopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo 
begint een klopjacht op een onzichtbare, 
volledig losgeslagen moordenaar, live 
gevolgd door vijf miljoen luisteraars. Is 
Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel 
te winnen? DE BELLER OP LIJN VIER van 
J.D. Barker is vanaf 6 juli verkrijgbaar.

Van 9 tot en met 18 juli vindt 
alweer de 29e editie van het Over 
het IJ Festival plaats: tien dagen 
lang worden zo’n 25 theatershows 
opgevoerd door nieuwe en 
gevestigde makers op spraak-
makende binnen- en buitenlocaties 
op de NDSM-werf, aan de oevers 
van het IJ en op diverse locaties 
dieper in Amsterdam-Noord. Het 
Over het IJ Festival laat je de stad 
met nieuwe ogen bezien. Inspireer, 
verrijk en verwonder jezelf, leer 
nieuwe plekken, mensen én hun 
verhalen kennen. Voor iedereen die 
erin gelooft dat kunst, verbinding 
en ontmoeting zorgen voor een 
betere en mooiere wereld.
Kijk voor meer informatie op 
www.overhetij.nl

D AGJE UIT
OVER HET IJ 
FESTIVAL

De documentaire Tina is de ultieme ode aan 
een superster en een intiem portret over een 
vrouw die veel tegenslagen moest overwinnen 
om haar carrière, identiteit en nalatenschap 
op haar eigen manier vorm te geven. Tina 
Turner vertelt in de documentaire haar eigen 
verhaal vanaf het begin van haar carrière tot 
haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren 
tachtig. Voor het eerst geeft ze een kijkje in 
haar privéleven, waarin ze haar strubbelingen 
en meest persoonlijke momenten deelt. Een 
inspirerende documentaire over een van de 
grootste iconen van de moderne muziek-
industrie. Met nooit eerder vertoonde beelden. 
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
TINA
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GFEDCBA

The ART of YOU Studios is een all-in fotografi e studio, die bij uitstek geschikt 
is voor boudoir-, lifestyle-, fashion- en portretfotografi e. Met een ruim 
assortiment apparatuur en accessoires, zeeën van invallend, natuurlijk licht, 
en maar liefst vijf gethematiseerde fotografi e sets, biedt the ART of YOU 
Studios een unieke werkplek aan zowel beginnende als ervaren fotografen.

De ideale all-in 
fotografi elocatie!

Romantische 
slaapkamer

Neutrale (witte) 
portretstudio

Moderne badkamer Dark academia stijl 
woonkamer 

Visagie- en kleedruimte

Kijk voor meer info op: www.theartofyou.net

Met een totale oppervlakte van 250 m2 is the 
ART of YOU Studios een van de grootste all-in 
fotografi efaciliteiten in de regio. Als je bij ons 
huurt dan staat de gehele studio tot je 
beschikking, inclusief een ruim assortiment 
Elinchrom studiolicht en light modifi ers. 

VOOR PROFESSIONELE ÉN AMATEURFOTOGRAFEN

* Eerste uur gratis bij een huurperiode van minimaal 4 uur.Heuvelstraat 5, Dongen
06 11 22 18 82
info@theartofyou.net

slaapkamer

Alles wat je nodig hebt, is voorhanden, 
je hoeft alleen je camera maar mee te 
brengen. En je huurt al vanaf € 75,- ex 
BTW per uur. Nieuwe huurders krijgen 
bovendien tijdelijk het eerste uur gratis! *

• Aparte visagie- en kleedruimte
• Ontvangst-, crew-, en 

vergaderruimte met vergadertafel 
en 6 comfortabele stoelen.

• Keukenblok voorzien van alle 
gemakken

• Verwarming en koeling middels 
centraal aircosysteem

DIT IS
onze studio
VOORZIEN VAN ALLE GEMAKKEN!

DIT IS

HUUR DE ART OF YOU STUDIOS VANDAAG NOG!
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€1.799,-

1.149,-
Fongers E-Folding N3 324 Wh

€1.999,-

1.399,-

Fongers E-Transporter N8 522 Wh

€1.999,-

1.399,-

Fongers E-Transporter N8 522 WhFongers E-Transporter N8 522 Wh

€1.999,-

1.399,-

Fongers Supreme Disc 522 Wh

Fongers E-Folding N3 324 WhFongers E-Folding N3 324 WhFongers E-Folding N3 324 Wh

€2.699,-

1.799,-

Fongers Livorno Dames 522 Wh

€2.699,-

1.799,-

Fongers Livorno Heren 522 Wh

€2.699,-

1.799,-

Fongers Livorno Heren 522 WhFongers Livorno Heren 522 Wh

Fietstest 2021 

Fongers Supreme

BESTE

R

KOOP

Fietstest 2021 

Fongers Livorno

R

ZEER GOED

0416-342012

www.matrabike.nl

Showroom: Gompenstraat 21 Waalwijk

€1.799,-

1.149,-
Fongers E-Folding N3 324 Wh

€1.999,-

1.399,-

Fongers E-Transporter N8 522 Wh

€1.999,-

1.399,-

Fongers Supreme Disc 522 WhFongers Supreme Disc 522 WhFongers Supreme Disc 522 Wh

€2.699,-

1.799,-

Fongers Livorno Dames 522 Wh

€2.699,-

1.799,-

Fongers Livorno Heren 522 Wh

Fietstest 2021 

Fongers Supreme

BESTE

R

KOOP

Fietstest 2021 

Fongers Livorno

R

ZEER GOED

0416-342012

www.matrabike.nl

Showroom: Gompenstraat 21 Waalwijk

Mooie en betaalbare fi etsen 
van het oudste fi etsenmerk 
van Nederland sinds 1884. 
Verkrijgbaar bij Matrabike! 
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RESHOWROOM WAALWIJK

TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk

WAALWIJK

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

TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31733032999
sales@tuintrend.nl

WAALWIJK

Mooie, comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Designmeubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!
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‘EEN GROOT 
HART VOOR 
CULTUUR’
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Géén punt achter 
rode link!

De liefde voor theater werd Frits al als klein jongetje 
met de paplepel ingegoten. “Ik heb theater altijd al 
een spannend medium gevonden. De magie van 
een avondje uitgaan, dat je in zo’n donkere zaal zit, 
jezelf heerlijk onderdompelen in een verhaal. Op 
toneel word je echt even meegenomen naar een 
andere wereld”, legt Frits enthousiast uit. 

Extra dimensie
Voor de presentator is een theaterbezoek een echte 
beleving: “Het blijft mooi dat in het theater de 
mensen live voor je neus staan. Dat geeft een extra 
dimensie. Zij zijn bereid om speciaal voor jou in de 
auto te stappen, het land door te rijden en de hele 
avond voor jou op te treden. Dat blijft bijzonder.”

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

Frits Sissing: je zou hem wel dé cultuurpresentator van Nederland kunnen noemen. 
Zo is hij onder meer het gezicht van AVROTROS-programma’s Maestro, de Op zoek naar-

reeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”, 
vertelt Frits aan Theater.nl. 

Cultuurambassadeur
Zijn passie voor cultuur deelt Frits maar wat graag 
met anderen. “Ik vind het heel leuk om op een 
amusementaire manier klassieke muziek, kunst en 
musical bij mensen thuis te brengen en dat dan 
iemand denkt: dát is leuk, laat ik naar een klassiek 
concert of een museum gaan.” 

Zelf geniet de presentator ook enorm van zijn werk. 
“De onderwerpen waarmee ik werk, geven veel 
plezier. Bij Maestro mag ik bij de repetities van 
klassieke muziek genieten, bij Tussen Kunst en 
Kitsch zie ik de mooiste schilderijen voorbijkomen 
en bij de Op zoek naar-reeks vind ik het ongelofelijk 
leuk om jong talent te zien”, besluit hij.

THEATER.NL

Frits Sissing
‘Ik heb theater altijd een 

spannend medium gevonden’

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA
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Nieuw in ons assortiment: het akoestische paneel 
dat door iedereen kan worden gebruikt om op 
verschillende wijzen 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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LEEFTIJD 
66 JAAR

OGEN
BLAUW-
GRIJS

LENGTE
175 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.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo 
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum 
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies 
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen, 
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en 
lezen, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden 
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als 
parfumeursassistente gewerkt – heb ik 
nog steeds meer dan genoeg om handen. 
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik 
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger 
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”

Aanvulling gezocht
Een bezige bij dus, die Annelies. Maar toch is er in 
haar leven nog meer dan genoeg ruimte voor iemand 
naast zich. “Ik heb twee kinderen en een aantal zeer 
dierbare vrienden die ik allemaal al heel lang ken. 
Maar ik ben er inmiddels ook wel weer aan toe om 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar doornbosannelies@gmail.com.

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

mijn leven en mijn passies met iemand anders te 
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die 

mijn leven kan verrijken. In mijn eentje 
vermaak ik mij in principe prima, dus 
een man moet echt een aanvulling zijn. 
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk, 
dus dat verwacht ik ook terug van een 
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een 
wat langere man van ongeveer mijn 
leeftijd. En laten we humor niet 

vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach 
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van 
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer 
andere mensen aan het lachen maak...” 

Annelies, een stralende dame met zoals gezegd 
heel veel passies. Zo veel zelfs dat we ze hier niet 
allemaal konden vermelden. Nieuwsgierig naar 
haar andere hobby’s en bezigheden, wie weet 
vertelt ze je er binnenkort zelf wel meer over...

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

In juli hebben we speciale aandacht voor: Annelies Doornbos.

Annelies zoekt
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1. Hydaluron tinted Lip™ van Indeed, € 19,95  www.douglas.nl  
2. Rouge Volupté Shine van YSL, € 38,75  www.debijenkorf.nl

3. Alibi van Oscar de la Renta, vanaf € 45,-  4. Nagellak van essie, € 9,99  www.essie.nl
5. Lip Laquer Luxe Matte van Tom Ford, € 57,-  www.debijenkorf.nl

6. Vinted beach eyeshadow palette van essence, € 5,99  www.essence.eu
7. Bas Kosters x Zenner Borstel anti-klit TeeWee (vanaf 9 juli), € 9,99  www.zenner.nl
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En dan is het zomer!

1 7

2

3

4

6
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8. Body Sunscreen SPF 50 van Patyka, € 33,-  www.skins.nl
9. Mineral Sun Care Compact UVA/UVB 30 van Clarins, € 38,75  www.clarins.nl 

10. Cocktail edition van Pepe Jeans, For Him en For Her, vanaf € 26,95  www.douglas.nl 
 11. Spritz Veneziano Douchegel van Tutto Tondo, € 18,-  www.douglas.nl

12.Paula’s Ibiza van Loewe, € 78,50  www.debijenkorf.nl
13. Refresh and Revive Aftersun van V-Sun, € 9,95  www.skins.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het zomer! Wat hebben we lang moeten wachten op 
de zomer! We hebben gewoon het voorjaar 
overgeslagen. Daarom, geniet ervan!
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11

12

9

3534



Skin Care
Je huid in topconditie voor de zomerzon!

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

We zijn weer 

OPEN!
Je bent van 

harte welkom.

Skin Care
Je huid in topconditie voor de zomerzon!

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray tan

WELKOM
Een zonnig welkom voor nieuwe klanten! 
We bieden een complete behandeling aan, 
om alle stress los te laten en uw huid in 
goede conditie te brengen voor de zomer.

Kom genieten van deze heerlijke 
verwenbehandeling om uw huid klaar te 
maken voor de zon en optimaal te kunnen 
genieten van uw welverdiende vakantie.

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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Unilux maakt zich sterk voor behoud 
van de insecten, buiten in de natuur
Het gaat slecht met de insectenpopulatie in 
Nederland. De focus voor de uitingen van 
Unilux zal vanaf 2020 daarom liggen op het 
terugdringen van de insectensterfte. Als 
marktleider in insectenwering heeft Unilux 
immers een product in handen dat een wezenlijk 
steentje bij kan dragen aan het behoud van 
insecten; met horren blijven insecten buiten, 
daar waar ze goed werk verrichten.

De cijfers liegen er niet om, maar liefst 75% van 
de insecten hebben we in 25 jaar uitgeroeid in 
Nederland. Het is tijd om iets te gaan doen! 

De KeJe Lamella is een uniek, nieuw systeem 
speciaal ontwikkeld voor een kunststof kozijn 
De Lamella is een combinatie van een jaloezie 
en een shutter in één, waarbij het product enkel 
en alleen gekanteld kan worden door middel van 

Op zoek naar nieuwe raambekleding? 
Magneet Interieurs is specialist op het 
gebied van raamdecoratie en is op de 
hoogte van de laatste woontrends. We 
werken uitsluitend met merken van 
topkwaliteit en alles wordt voor jou op 
maat gemaakt. Wat je woonsmaak ook 
is, er is altijd een passend product te 
vinden in onze ruime collectie.

Stijlvolle en trendy raam decoratie
Maak van jouw huis een sfeervol thuis

Stijlvolle en trendy raam decoratie

“Gratis advies en 
persoonlijke begeleiding”
Camiel Klerx

een handgreep welke om de lamel heen is bevestigd. 
De lamel heeft een standaard breedte van 30 mm of 
40 mm en is verkrijgbaar in 14 standaard RAL-kleuren. 
De Lamella zit compleet verwerkt in een aluminium 
frame en wordt door middel van magneet- en staalband 
gemonteerd op de glaslatten van het kozijn.

Het team van Magneet Interieurs biedt jou 
jarenlang woonplezier! 

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

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

Ben je toe aan een 
ander interieur? 
Magneet Interieurs is 
jouw specialist op het 
gebied van wonen, 
slapen, vloeren en 
raamdecoratie.

40 mm en is verkrijgbaar in 14 standaard RAL-kleuren. 

frame en wordt door middel van magneet- en staalband 

MEUBELENMEUBELEN

SLAPENSLAPEN

VLOERENVLOEREN

RAAMDECORATIESRAAMDECORATIES

Grotestraat 331 WaalwijkGrotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 170416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nlwww.magneetinterieurs.nl

slapen, vloeren en slapen, vloeren en 
raamdecoratie.raamdecoratie.
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LOOKING/GOOD

Geniet van de zon, maar 
doe het veilig

Laat de huid eerst voorzichtig wennen aan de zon. 
Dit biedt een natuurlijke bescherming tegen verbranding.
Zoek de schaduw op tussen twaalf en drie ‘s middags, 
de zon is dan het sterkst.

Draag beschermende kleding. Donkere en dicht geweven 
stoffen laten minder uv-straling door. Je kunt dit zelf 
controleren door de stof tegen het licht te houden. 
Draag in de volle zon een pet of hoed om een zonnesteek 
te voorkomen.

Bescherm je huid met een goede zonnebrandcrème. 
Ook wanneer je al een bruine teint hebt. Wees bovendien 
voorzichtig in de bergen, waar de stralen intenser zijn.
Smeer onbedekte huid een half uur voordat je de zon 
ingaat goed in. Na het zwemmen en sowieso elke twee 
uur weer opnieuw insmeren. Houd kinderen jonger dan 
een jaar altijd uit de directe zon en gebruik voor hun tere 
huid minstens factor 30.

Zonnebrillen zijn meer dan een fashion item. Het dragen 
van een zonnebril met uv-werende glazen op zomerse 
dagen is belangrijk om onze gevoelige ogen te 
beschermen tegen de zon. En dat is voor ons weer een 
goede reden om deze zomer een nieuwe, hippe zonnebril 
aan te schaffen!

Als je te lang en te veel in de zon zit, loop je niet alleen de kans dat je verbrandt 
en eerder rimpels krijgt, maar loop je ook meer risico op huidkanker. 

Bruist geeft tips hoe je verstandig kunt zonnen.

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

De keuken is misschien wel de meest gebruikte ruimte in uw huis. De plek waar u 
‘s ochtends ontbijt met een kop koffi e, de plek waar u uw lunch bereidt. Maar ook waar 
u ‘s avonds de dag eindigt met een glas wijn.  Wij realiseren de keuken die bij u past!

De keuken die bij u pastDimar Pelle

Neem contact op voor de mogelijkheden
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Soeterboek & Partners administratie- en belastingadviseurs  Schotsestraat 19  5171 DT  Kaatsheuvel  www.senp.nl

Soeterboek & Partners, administra�e- en belas�ng-
adviseurs, richt zich vooral op bedrijven binnen het
MKB, inclusief de middelgrote B.V.- ondernemingen.
Wij ondersteunen bedrijven op administra�ef,
fiscaal en juridisch gebied.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek 
naar een gemoveerde

FISCALIST (m/v)
Wij zijn op zoek naar:
• Een fiscalist die bijdraagt aan de ontwikkeling van 

onze organisatie. Niet alleen je vakkennis, maar 
ook je positieve karakter stellen wij op prijs.

• Je adviseert ondernemers bij fiscale vraagstukken 
en je bent aanspreekpunt voor de cliënt.

• Je bent als specialist tevens sparringpartner voor 
je collega’s ten aanzien van fiscale vraagstukken.

• Je bereidt fiscale adviezen voor en werkt deze uit.
• Tevens bespreek je zelfstandig of samen met een 

collega/vennoot de uitgevoerde opdrachten.
• Samen met onze jaarwerkspecialisten ben je 

verantwoordelijk voor de fiscale aangiften van 
onze klanten en de eindkwaliteit van onze fiscale 
dienstverlening.

Waar jouw profiel aan moet voldoen:
• Je hebt een universitaire studie Fiscaal Recht/
Fiscale Economie en/of een studie HBO-Fiscale
Economie afgerond en/of beschikt over meerdere
jaren werkervaring.

• Je bent zelfstandig in je werkzaamheden
en hebt ervaring met MKB ondernemingen.

• Je bent een breed georiënteerde persoonlijkheid
die kan traceren en adviseren.

• Je blij� graag up-to-date om je eigen kennis uit
te breiden.

• Analy�sche vaardigheid, crea�viteit, kwaliteits-,
resultaat- en cliënt gerichtheid passen bij jou.

• Daarnaast beschik je over goede contactuele
vaardigheden en kun je goed samenwerken
binnen een team.

Wat jij van ons kunt verwachten:
Een goede, gezellige, professionele werkomgeving
waarin je ges�muleerd wordt om je fiscale capaci-
teiten te benu�en en verder te ontwikkelen.

Ook de juiste balans tussen werk en privé is binnen
ons team een belangrijk item. Het gaat om een 
vacature voor 20 - 40 uur per week. Uiteraard tegen
een marktconform salaris en voorwaarden.

Heb jij ervaring als fiscalist bij een
administra e/belas ngadviesbureau?
Schroom dan niet om meteen te reageren en mail
direct je mo�va�e en CV naar:
r.soeterboek@senp.nl

S&P Personeelsdvertentie Bruist 162x162 mm. 15-06-2021.qxp_Opmaak 1  15-06-21  10:00  Pagina 1

Schotsestraat 19  5171 DT Kaatsheuvel  Telefoon (0416) 276 258  info@senp.nl  www.senp.nl

Schotsestraat 19  5171 DT Kaatsheuvel  Telefoon (0416) 276 258  info@senp.nl  www.senp.nl
4342



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 

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

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

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

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

Yutakana: voor de echte sushilovers!

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

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

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

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

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

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

VERMINDER JE 
DE KANS OP 

KRAAIENPOOTJES

BRUIST/MODE

Ga jij deze zomer voor een nieuwe zonnebril? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

voldoende hebt aan een 'gewone' zonnebril of dat je 
juist een zonnebril op sterkte nodig hebt.

Met een kleurtje
Wist je dat gekleurde glazen in jouw bril niet alleen 
mooi zijn, maar ook nog een reden hebben? Gele 
glazen verscherpen bijvoorbeeld het zicht. Bruine en 
grijze glazen verminderen de felheid van het licht. 
Groene glazen zijn vooral prettig wanneer je veel 
buiten bent.  Ze zijn kleurneutraal en voorkomen 
vermoeide ogen. En roze glazen in een zonnebril 
maken het zicht veel helderder. Daarnaast staat een 
roze zonnebril natuurlijk geweldig bij jouw outfi t!

Voor de kids
In welke (speelgoed)winkel je ook kijkt, zodra het 
zonnetje schijnt, vind je overal vrolijke zonnebrillen 
voor kids. Heel leuk natuurlijk, maar vaak gaat het 
hier om goedkope brilletjes met plastic glazen zonder 
enige bescherming voor de juist zo tere kinderoogjes. 
Koop dus ook voor kinderen altijd een zonnebrilletje 
met uv-fi lter.

Schijnt de zon?
Draag een zonnebril!

Dat uv-straling schadelijk is voor de huid, weten de 
meeste mensen wel. Dat hetzelfde geldt voor de 
ogen is helaas nauwelijks bekend. Zonder goede 
bescherming kan uv-straling namelijk permanente 
schade aan de ogen veroorzaken. Een goede 
zonnebril heeft het kwaliteitslabel UV-400 of het 
opschrift 100% UV-bescherming. Check dit voor je 
een bril koopt.

Ook goed voor je huid
Een goede zonnebril beschermt niet alleen je ogen, 
maar ook de tere huid eromheen. Let er bij het 
passen van een nieuwe zonnebril dus op dat deze 
breed genoeg is om ook de huid rond je ogen 
voldoende te beschermen. Dit verkleint de kans op 
huidveroudering.

Sterk staaltje
‘Had ik maar veel eerder een zonnebril op sterkte 
genomen.’ Misschien wel de belangrijkste tip voordat 
je een zonnebril gaat uitzoeken: laat je ogen 
opmeten.  Daarna kan de opticien bepalen of je 

Eén van de populairste fashionitems: de zonnebril. Hoewel je zonnebril er natuurlijk ook cool 
uit moet zien, dient zo'n bril in de eerste plaats om je ogen te beschermen tegen de uv-stralen 

van de zon. Waar moet je rekening mee houden bij de aanschaf van een goede zonnebril?
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WIJ VERKOPEN NU

06-22996006  |  www.tovulon.nl

Tovulon de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

Tovulon
Grotestraat 172
Drunen

TAART VOOR IEDER FEEST

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

ELZENWEG 33C, WAALWIJK  |  0416-660007  |  INFO@BELOWFITNESS.NL  |  WWW.BELOWFITNESS.NL

WAT IS JOUW 
PERSOONLIJKE DOEL?

Werk 3 maanden lang aan jouw doel middels één van bovenstaande leefstijlprogramma’s

SLANKER

 

WAT IS JOUW 
PERSOONLIJKE DOEL?! 

 

’
 

FITTER BEWUSTER SLANKER 

    |   info@belowfitness.nl    |   0416 – 66 00 07   |   Elzenweg 33C, Waalwijk 

Aanmelden? 

FITTER

 

WAT IS JOUW 
PERSOONLIJKE DOEL?! 

 

’
 

FITTER BEWUSTER SLANKER 

    |   info@belowfitness.nl    |   0416 – 66 00 07   |   Elzenweg 33C, Waalwijk 

Aanmelden? 

BEWUSTER

 

WAT IS JOUW 
PERSOONLIJKE DOEL?! 

 

’
 

FITTER BEWUSTER SLANKER 

    |   info@belowfitness.nl    |   0416 – 66 00 07   |   Elzenweg 33C, Waalwijk 

Aanmelden? Meld je nu aan!Meld je nu aan! 3 MAANDEN VOOR ¤ 99,-
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Centraleweg 11 b, Geertruidenberg  |  0162-514339  |  www.albin-ce.nl

GARAGEDEUREN op maat,
een sieraad voor uw woning

Uw huis is prachtig maar mist wellicht de fi nishing 
touch van een fraaie en praktische garagedeur. U zoekt 
een betrouwbaar en duurzaam product, dat eenvoudig 
en veilig kan worden bediend. Maar vooral ook een 
garagedeur die gemaakt is op basis van uw persoonlijke 
wensen en volledig in harmonie is met uw woning.

Kom langs

 in onze 

sfeervolle 

showroom

Wij bieden u een uitgebreid, assortiment van kwalitatieve materialen, 
in uiteenlopende stijlen, structuren en designs. U kunt naar hartenlust 
combineren. Ook de kleur van uw garagedeur is volledig aan te passen aan 
uw smaak en de uitstraling van uw woning. Dankzij de constructie van de 
deur (horizontale panelen) kunt u de ruimte in uw garage optimaal benutten. 

Elke garagedeur die onze fabriek 
verlaat is speciaal op bestelling en op 

naam geproduceerd

Onze garagedeuren voldoen aan de strengste Europese richtlijnen op het 
gebied van veiligheid en duurzaamheid. Al decennia lang zorgen onze deuren, 
in uiteenlopende toepassingen en onder wisselende weersomstandigheden 
(temperatuur, wind en water), voor een betrouwbare en eenvoudig te 
bedienen gevelafsluiting. Van Noorwegen en Groot-Brittannië tot bijvoorbeeld 
Duitsland en Spanje. 

DE ALBIN-SERIES

W-SERIE : WOODGRAIN

L-SERIE :  STUCCO

G-SERIE : GLAD

F-SERIE :  HOUTLOOK

D-SERIE : DESIGN-LINE

T-SERIE :  TOP-LINE
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Ram 21-03/20-04
Juli wordt voor de Ram een van de meest 
positieve maanden dit jaar. Je zult het 
goed doen in alles wat je aanpakt.

Stier 21-04/20-05
De Stier zal in staat zijn om zijn doelen 
en ambities te bereiken. Dit vertrouwen 
zul je ook overdragen op het gebied van 
de liefde.

Tweelingen 21-05/20-06
Houd je ogen goed open in juli, want je 
kunt de liefde van je leven ontmoeten. Een  
gebeurtenis die je leven op zijn kop zet.

Kreeft 21-06/22-07
Je zult uitblinken in je werk. Je collega's 
zullen jouw energie voelen. Vergeet echter 
ook niet om voor je gezondheid te zorgen. 

Leeuw 23-07/22-08
Je zult dankbaar gebruikmaken van de 
capaciteit om nieuwe relaties aan te 
knopen om zo interessante mensen te 
leren kennen.

Maagd 23-08/22-09
Deze periode zal vrij vredig zijn en Maagd 
zal aandacht kunnen besteden aan 
praktische zaken. Je zult veel plezier 
beleven en vriendschappen versterken.

Weegschaal 23-09/22-10
In juli zal alles kalm en vlot verlopen en 
je zult het gevoel hebben dat je alles goed 
begrijpt.

Schorpioen 23-10/22-11
Hoe zit het met het nadenken over het 
project dat al een tijdje door je hoofd 
speelt? Weet dat met genoeg wil alles 
mogelijk is.

Boogschutter 23-11/21-12
Heb je nagedacht over het veranderen 
van baan? Juli is een ideaal moment om 
op zoek te gaan naar een betere positie.

Steenbok 22-12/20-01
Steenbok moet rusten en tot andere 
gedachten komen. Juli zal dan een maand 
vol vreugde en nieuwe ervaringen worden.

Waterman 21-01/19-02
Jammer genoeg zul je nog impulsiever en 
rustelozer zijn dan anders, wat dan weer 
tot vele confl icten leidt met anderen die je 
niet altijd kunnen volgen.

Vissen 20-02/20-03
Pas op voor depressie en angst. Als je 
wilt kalmeren, raden we kruidenthee aan, 
maar ook meditatie of ademhalings-
oefeningen zullen je tot rust brengen.

HOROSCOOP

Maak je niet teveel zorgen in juli  

Kreeft
Je zult deze 

maand 
uitblinken in 

je werk.
Je zult uitblinken in je werk. Je collega's 

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

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

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

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

bereikbaar.
• Ook voor onderhoud en apk-keuringen.
• Diverse lease-mogelijkheden, zowel import als export.

DÉ OCCASIONSPECIALIST VAN 
RAAMSDONK

Raadhuisstraat 64
Raamsdonk

06-29165723
www.redekerautomotive.nl

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

Harm en Liana Redeker

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!
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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. 

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS 
AANBIEDINGEN

Elke dag  
staan wij 

graag weer 
voor onze  

klanten 
klaar
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. 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 13.00 - 17.00 uur, za + 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 sluitingstijd. 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

Hallo,

Openingstijden zijn nog steeds niet goed.

Al eerder aan gegeven en dit moet het zijn:

Di t/m vr 13-17 uur
Za 12-17 uur
Zo 12-17 uur

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Wat heb jij dit jaar met je tijd 
gedaan? Het is niet dat je te weinig 
tijd hebt, maar misschien weet je er 
niet goed mee om te gaan. Kun je 
geen prioriteiten stellen, kun je niet 
de juiste keuzes maken, durf je geen 
‘nee’ te zeggen?  

Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je 
doet met de tijd die je is gegeven. Wijze uitspraak 
van Gandalf (Lord of the Rings). Hoeveel zomers 
heb je nog te gaan, hoe vaak zul je nog kerst vieren?

Neem eens een paar minuten de tijd om er met 
aandacht over na te denken. Wat heb jij het 
afgelopen jaar gedaan met je tijd? 

We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. 
Het is dus van belang hoe jij ermee omgaat. En 
onthoud: dit leven heeft een deadline. Je toekomst 
wordt elke dag korter. Geniet van elk moment. 

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Michael  Pilarczyk

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE 
BRUISENDE ACTIE

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

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

NED
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Irenestraat 2 - Waalwijk | Raadhuisplein 8 - Drunen
ma-vrij 09.00 - 22.00 za 10.00 - 20.00 zo 10.00 - 18.00

betaal € 27,50 = € 30,-
betaal € 50,00 = € 55,-
betaal € 75,00 = € 85,-

  betaal € 100,00 = € 120,- 

ALS JE JOUW PERSOONLIJKE
SUNCARD TEGOED OPWAARDEERT,

KUN JE NOG VOORDELIGER ZONNEN!

Wil je jouw bedrijf
ook presenteren in

De Langstraat 
Bruist?

Neem dan contact op en we komen 
graag bij je langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340
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ZIT JIJ AL 
KLAAR VOOR DE 

SPORTZOMER 
VAN 2021?

BRUIST/SPORT

Wil je de sportzomer volgen op een nieuwe en extra grote televisie? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Nadat vorig jaar bijna alles werd afgelast, kunnen we nu eindelijk weer genieten. 
Het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Zomerspelen in Tokio vormen 

de hoofdmoot van een heerlijke sportzomer.

Olympische Spelen sluiten deze 
sportzomer af
Het IOC denkt vooralsnog dat de Spelen met tal van 
veiligheidsmaatregelen op een verantwoorde manier 
gehouden kunnen worden. Door het coronavirus is 
er deze keer geen Holland Heineken House in Tokio 
waar medaillewinnaars worden gehuldigd. Als een 
Nederlander een medaille wint, vliegt hij of zij zelfs 
meteen naar huis. Iedereen die de Olympische 
Spelen van Tokio optimaal wil beleven vanuit eigen 
land, kan terecht bij het ‘Olympic Festival’ op het 
strand van Scheveningen. Bezoekers kunnen hier 
een Olympische experience beleven en allerlei 
sporten beoefenen. Waarschijnlijk komen hier ook 
alle medaillewinnaars op bezoek.

De televisiekijker kan zich wederom verheugen op 
een sportzomer met voor- en nabeschouwingen en 
gezellige avondprogramma’s. Wij wensen alle oranje 
supporters een veilige en bruisende sportzomer toe.

Dit jaar dus nieuwe ronde, nieuwe kansen! De 
sportzomer van 2021 is veelbelovend en kan weleens 
de boeken in gaan als de grootste ooit! 

Het Europees Kampioenschap voetbal duurt nog tot 
en met 11 juli. Het speciale aan deze editie is dat er 
geen gastland is waar het toernooi wordt gespeeld. 
Het toernooi wordt in twaalf stadions en in even 
zoveel landen gespeeld. Nog nooit waren er zoveel 
landen gastheer. De openingswedstrijd is gespeeld 
in Rome, de fi nale zal plaatsvinden in Londen.

Tour de France
Op 26 juni startte de 108e editie van de Tour de 
France in de Franse kustplaats Brest om ruim drie 
weken later op de Champs-Elysées in de hoofdstad 
Parijs te fi nishen. Binnen dit tijdsbestek zal er een 
prachtig parcours afgelegd worden met klauterwerk 
in het Centraal Massief, de Pyreneeën, de Provence, 
de Jura en de Alpen.

Eindelijk! Wij hebben zin 
in de sportzomer!
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Wat wat wij voor u kunnen betekenen:

  Verzorgen van de fi nanciële  
 administratie
  Opzetten en inrichten van   
 fi nanciële administraties
  Aangiften omzetbelasting / btw
  Administratieve detachering bij u   
 op locatie
  Contacten met belastingdienst,   
 UWV en overige instanties
  Begeleiden en opleiden op  
 boekhoudkundig gebied

Voor al uw administratie
en belastingzaken

vast aanspreekpunt heeft bij ons kantoor. En doordat 
wij digitaal werken, bieden wij een gunstig tarief. Het 
beste van twee werelden.

We werken met gerenommeerde en betrouwbare 
software zoals Exact Online, Elsevier Nextens , 
E-Boekhouden en Speedbooks. Ons kantoor is klaar 
voor de toekomst!

Het ouderwets aanleveren van bonnen in een 
schoenendoos is verleden tijd. Ons kantoor werkt 100% 
digitaal. De software staat in de cloud. Dat betekent 
dat onze klanten digitaal kunnen aanleveren. Het 
handmatig overtikken wordt tot een minimum beperkt 
en we laten het systeem zoveel mogelijk voor ons 
denken. Wij werken digitaal, maar hechten veel waarde 
aan een persoonlijke benadering. Dit betekent dat u een 

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

vast aanspreekpunt heeft bij ons kantoor. En doordat 

Bel ons met 
uw vragen 
voor een 

vrijblijvend 
gesprek

Administratie  •  Accountancy  •  Salarisadministratie  •  Advies  •  Starters

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

 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. 

 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. Ongeopende fl essen kunt u bij 
ons kosteloos retourneren. 

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, ombouw voor 
koeling of bar. Met deze aankleding 
maakt u iedere ruimte gezellig.

Wil jij jouw evenement 
VAN A TOT Z GEREGELD?

 Wij verzorgen catering op maat voor ieder feest 
of evenement. Wij hebben alles in huis om van 

gaat om een intieme ontvangst aan huis of een 
groot, uitbundig evenement. 

 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 

u hoeft alleen maar te bellen. Ongeopende fl essen kunt u bij 
ons kosteloos retourneren. 

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, ombouw voor 
koeling of bar. Met deze aankleding 
maakt u iedere ruimte gezellig.
koeling of bar. Met deze aankleding 

Neem nu 
contact op en 

we gaan 
meteen voor je 

aan de slag!
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Kaatsheuvel  |  0416 - 27 42 21  |  06 - 16 080 221  
www.dansdiscorian.nl  |  Facebook: discorian

Wij maken overal een feestje van!

Binnenkort een 
feestje? Kijk op

www.dansdiscorian.nl 
en neem vrijblijvend 

contact met 
ons op

DJ gezocht? GLANZ
 SCHOONMAAKBEDRIJF

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

• Daken reinigen
• Dakgoten reinigen
• Tuin onderhoud

KAATSHEUVEL 
06 13 58 32 34

Voor al uw schoonmaakwerkzaamheden:

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

Voor iedere IT-omgeving
de juiste oplossing.

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

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

Waar levens veranderen

Afvallen met 100% resultaatgarantie
Wij begrijpen dat dit te mooi klinkt om waar te zijn. 
Tóch zijn wij van Personal Fitness Nederland de enige 
fi tnessstudio die haar klanten daadwerkelijk resultaten 
garandeert. Mocht jij je doelen namelijk onverhoopt niet 
binnen de geplande tijd behalen? Dan gaan wij kosteloos 
door! Want wij zijn pas tevreden als jij dat ook bent. Is dat 
geen fi jne gedachte?!
 
Waar kunnen we jou mee helpen? 
Ons team staat klaar om jou te ondersteunen op weg 
naar jouw doelen. 

Waarom moet je kiezen voor Personal Fitness 
Nederland Waalwijk? Niets moet, maar het Fit 
for Life programma waarmee wij werken is een 
bewezen lifestyle programma. Al duizenden 
deelnemers van het programma behaalden én 
behouden hun doelen. Dat wil jij toch ook?

Bekijk onze 9 categorieën waar we jou 
bij kunnen helpen en ondersteunen. 
1. Overgewicht - Afvallen
2. Rug- nek- en schouderpijn
3. Hulp bij obesitas
4. Personal trainer/fi tness
5. Stress verminderen - burn-out
6. Personal Fitness voor jeugd
7. Conditie verbeteren - fi tter worden
8. Gezonde voeding
9. Spiermassa opbouwen

Cla  jo ri pwe.



Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

hij het over heeft als het 
om auto’s gaat. “Om wat 

voor type of merk auto 
het ook gaat, bij ons 
ben je gegarandeerd 

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

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

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

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

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

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD 
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

‘Alles waar een motor in zit, kunnen wij maken’

Grotestraat 315, Waalwijk
06-17893050

kledingreparatie.waalwijk@gmail.com

bedrijven + 
particulieren 

stomerij 

strijkservice

wasserij

Jouw 
motor-
kleding 
weer als 
nieuw?

Reparatie  

             s
nelservice!

 
 

    (+/-1 uur)Reparatie  

             s
nelservice!

Reparatie  

             s
nelservice!

Reparatie  Breng het op tijd!

Ook voor het repareren
van motorkleding en het 
schoonmaken 
van je sneakers.

             s
nelservice!

             s
nelservice!

Ook voor het repareren

             s
nelservice!

 
 

    (+/-1 uur)
             s

nelservice!

Ook voor het repareren
van motorkleding en het 

van je sneakers.

             s
nelservice!

             s
nelservice!

 
 

    (+/-1 uur)

 
 

    (+/-1 uur)

 
 

    (+/-1 uur)

 
 

    (+/-1 uur)

 
 

    (+/-1 uur)

Ook voor het repareren
van motorkleding en het 

Mondkapjes bij 

ons verkrijgbaar!

Kleding Reparatie 
Waalwijk
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur en bak de 
parelcouscous in 1 minuut bruin.

Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook. 
Dek de pan af en kook op een laag vuur in 8 tot 10 minuten 
gaar. Roer af en toe in de pan tot de vloeistof volledig is 
opgenomen. 

Leg de couscous op een bord en laat het afkoelen. Hak de 
peterselie en de dille en meng deze samen met het 
grapefruitsap en de olijfolie in een kom. Voeg naar smaak 
zout en peper toe.

Snipper de rode ui en voeg deze samen met de couscous, 
rucola, de verkruimelde fetakaas en de in schijfjes gesneden 
komkommer toe aan de slakom. Roer het geheel voorzichtig 
door en voeg tenslotte de zalm toe.
Smakelijk eten!

4 PERSONEN - 15 MINUTEN

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde 
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme 

zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken. 

Couscoussalade 
met gerookte zalm

INGREDIËNTEN
30 ml boter

250 ml parelcouscous
500 ml groentebouillon

60 ml peterselie
1 eetlepel dille 

60 ml grapefruitsap
3 eetlepels olijfolie

zout en peper
1 kleine rode ui

500 ml rucola
100 gr fetakaas

1/4 komkommer
400 gr gerookte zalm

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde 
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme 

zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken. 

Couscoussalade 
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PUZZELPAGINA

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij 
weer lekker kunt puzzelen. Op je 

balkon, in de tuin of heerlijk op je 
ligbedje aan het strand.

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

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-4-6.

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

PUZZELPAGINA Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

bloesem 
zacht 
perzik
zeep

schuim 
wassen
lichaam
aroma

  

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Maak kans op een

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

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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Van Mossel Jeep Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/jeep
Van Mossel Jeep Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/jeep

NEW JEEP 
WRANGLER
4XE PLUG-IN HYBRID
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