
Pimp
je woning!

Brigitte Heitzer:
‘Heel herkenbare rol’
Brigitte Heitzer:
‘Heel herkenbare rol’

DE LANGSTRAAT OKTOBER 2021 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DELANGSTRAATBRUIST.NL



20122012

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

Elke dag  
heerlijk 
vers en 
lekker
makkelijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN



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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Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
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ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 
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nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340
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OOSTERHOUT

REESHOF
TILBURG Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 

Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Reeshof Bruist.Inhoud
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BRUIST/WONEN

Wil je je woning een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Oktober is de ideale maand om je huis en inrichting eens onder handen te nemen, 
zodat je opgeruimd de winter in kunt gaan. Waar moet je beginnen en hoe pak je het 

aan? Volg deze Bruisende tips en je huis is weer als nieuw.

Een rijkelijke beloning
• Vraag je vrienden of familie om hulp en geef 

ze allemaal een kwast. Een nieuwe verfl aag
 geeft je huis een frisse impuls.
• Als je voldoende geld hebt, is het altijd een idee 

om een nieuwe vloer te leggen. Je huis krijgt in
 één keer een nieuwe uitstraling.
• Was je gordijnen of, voor de luxe mensen onder 

ons, koop nieuwe gordijnen. Houd rekening
 met de kleur in de rest van je woning. Pas 

daarom goed op met donkere gordijnen, die 
zijn alleen mooi als er veel licht binnenvalt.

• Je kunt het natuurlijk zo duur of goedkoop 
maken als je zelf wilt, maar als je het goed wilt 
wil aanpakken, koop je nieuwe meubels of laat 
je oude meubels opnieuw stofferen.

• Voor de fi nishing touch schaf je leuke 
accessoires aan die helemaal passen in het 
thema van jouw nieuwe inrichting. Het leuke 
van zo’n restyling? Je richt je huis in zoals jij het 
graag wilt!

Pimp je woning!

Een goede voorbereiding…
•  Bedenk van tevoren wat je wilt en welke stijl je 

aan wilt houden. Het is zonde van je tijd als je 
er achteraf achter komt dat dit niet hetgeen is 
wat eigenlijk bij je past.

• Zorg ervoor dat je voldoende geld hebt. 
Controleer of je saldo voldoende is en bekijk of 
het voldoende is voor alle materialen die je aan 
gaat schaffen.

• Probeer zoveel mogelijk daglicht naar binnen te 
laten schijnen. Licht zorgt voor een frisse en

 opgeruimde indruk en het is goed voor je.
• Door bewust met kleur te werken, kunnen de 

ruimtes groter, hoger of juist kleiner lijken.
 Als je bijvoorbeeld één wand een kleur geeft en 

de tegenovergestelde wand licht houdt,
 maak je je huis ruimtelijker.
• Een deskundige stylist heeft meestal een 

objectieve kijk op je woning. Voor een optimaal
 resultaat is het raadzaam een professional te 

raadplegen.

JE HUIS 
WEER ALS 
NIEUW!
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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)

• Reparatie kunstgebit binnen 4 uur
(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)

 EN 

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

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.
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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?

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

honing voor hen kan doen.
www.manukadoctor.nl          

HONING VAN GOUD
Het goud uit de bijenkorf! De afgelopen 

jaren is steeds meer bekend geworden over de 
antibacteriële en verzachtende eigenschappen 

van Manuka honing. Veel mensen 
ontdekken nu wat de hoogwaardige 

Kleurrijke
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PLUK
DE DAG
EN ZET HEM IN EEN 
MOOIE VAAS

meijswonen.com

LEZERSACTIE*
Maak kans op anti-aging 
peeling t.w.v. € 95,-
Anti-aging peeling van Perris 
Swiss Laboratory, geschikt voor 
alle huidtypen voor een optimaal 
resultaat. Werkt liftend en 
verstevigend en maakt de huid 
gladder en soepeler. Fijne lijntjes 
worden minder zichtbaar. Bevat 
99% natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 
www.prestigecosmetics-benelux.nl
             TAG #PERRIS

win

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

*LEZERSACTIES 
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. 

de TAG bij de lezersactie naar 
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

CREAMY LIKEUR
Met de volle, tropische smaak van de 
Marula vruchten is Amarula likeur het 

perfecte drankje voor iedereen die van een 
zoetje houdt. De likeur heeft een tropische 

smaak met tonen van chocolade en 
citrusvruchten. Probeer Amarula eens met 

een bolletje vanille-ijs als dessert!
www.amarula.com

CHEF BAKER
Kenwood introduceert de nieuwe Titanium 
Chef Baker. Speciaal ontworpen voor de 

bakfanaat, met een ingebouwde weegschaal 
en een dubbele mengkom. Ook is het design 

aan te passen naar jouw gewenste kleur.
Check voor alle kleuren & varianten.

www.kenwoodworld.com

LEZERSACTIE
Maak kans op het
Killerbody Lifestyle 
boek van Faya Lourens.

DE GEUR VAN ALMERE
In de tentoonstelling 'Thuis' zijn de interieurs van zes 
inwoners van Almere te zien, te horen én te ruiken. 

Hempenius wil ons laten ervaren hoe groot de 
impact van geur is voor je beleving. Naast 

huiselijke geuren heeft Jorg Hempenius ook 
de geur van Almere weten te vangen in een 
unieke geurkaars. www.kunstlinie.nl      

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. #KILLERBODY

Doe
mee en 

win

Kleurrijke Herfst!
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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!

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 mooie 
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/DATJESDITJES/DATJES

Je huis opnieuw inrichten kan 
helpen om je echt thuis te voelen.

   Planten helpen de luchtkwaliteit 
 te verbeteren, maar zorgen ook voor 
  een betere akoestiek.

     Met mooie kussens geef je sfeer
       aan je huis. Zo kun je de woon- of 
 slaapkamer in één keer een totaal    
 andere uitstraling geven. 
Warmte in huis halen? Zet eens een schaal

       met kaarsen neer! Ze zorgen 's avonds 
bovendien voor sfeervolle verlichting.
Uitgekeken op je slaapkamer? Met een nieuw

dekbedovertrek geef je de ruimte    
al een complete metamorfose.
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PARTYVLAAI
DE VROLIJKSTE BANKETBAKKER VAN DE LANGSTRAAT

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

5 X GOUD IN ONS 
JUBILEUMJAAR
De onafhankelijke 
keurmeesters van 
FoodBase deelden 
onlangs GOUD
uit voor onze:

• halve zool-koeken
• progrestaart(jes)
• rijst/slagroomvlaai
• kersen/slagroom/schuimvlaai
• appeltaart

U vindt deze gouden toppers en de 
rest van het smakelijke assortiment 
op partyvlaai.nl

Komt u gauw 
kiezen en 
proeven?

25 jaar geleden opende PartyVlaai haar deuren aan de Grotestraat 219 
in Waalwijk. Toen nog vlaaienbakker, inmiddels dé feestbakker van 

Waalwijk en de Langstraat.

TIP
THUIS 

OPWARMEN?
5 à 6 minuten 

op 180˚
in de oven

GROTESTRAAT 219 • WAALWIJK • 0416 - 560 010 
ONLINESHOP@PARTYVLAAI.NL • PARTYVLAAI.NL

1716



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!

1918



Van alle denkbare 
bouwmaterialen tot 
tegels en gereedschap 
en van badkamers 
tot sierbestrating voor 
je tuin… je vindt het 
bij BouwPartner Jac 
Klijn in Kaatsheuvel. 
“Zowel professionals als 
particulieren kunnen bij 
ons terecht voor kwaliteit 
tegen een aantrekkelijke 
prijs”, aldus eigenaar 
Robert Klijn.

BIJ JAC KLIJN 
MOET JE ZIJN! Amerikastraat 18, Kaatsheuvel

0416-280055
www.jac-klijn.nl

Robert is met recht trots op wat ze 
met BouwPartner Jac Klijn hebben 
neergezet. “Mijn opa is dit bedrijf 
in 1934 begonnen, dus we staan 
inmiddels alweer bijna negentig 
jaar klaar voor al onze klanten. Of 
je nu een professional in de bouw 
bent of een particulier die gaat voor 
kwaliteit en professionaliteit maakt 
wat dat betreft niet uit. Wij adviseren, 
informeren en ontzorgen onze klanten 
zoveel als we kunnen en zorgen dat 
ze tevreden en met de juiste aankoop 
weer de deur uitgaan.”

De waarden van een 
familiebedrijf
Persoonlijk contact, het leveren van 
een topservice en de best mogelijke 
kwaliteit staan hierbij altijd zeer 
hoog in het vaandel. “Dat zijn nu 
eenmaal de waarden die horen 
bij ons familiebedrijf. Doordat wij 
zijn aangesloten bij een landelijke 
inkooporganisatie, kunnen we dit alles 

bieden tegen aantrekkelijke prijzen. 
We zetten graag een stap extra voor 
onze klanten en ook dat weten ze 
enorm te waarderen.” 

Op afspraak
“Je kunt natuurlijk altijd binnen 
komen lopen in onze showroom of 
een kijkje nemen in onze showtuin als 
je weet wat je nodig hebt of gewoon 
even rond wil kijken”, vertelt Robert. 
“Maar heb je behoefte aan wat meer 
informatie en advies voor de aanschaf 
van een badkamer, tegelvloer of 
bestrating, dan raden we je aan om 
een afspraak te maken zodat we ook 
echt rustig de tijd voor je kunnen 
nemen.”

Ben je dus op zoek naar een 
betrouwbare en professionele partner 
op het gebied van bouwmaterialen in 
de breedste zin van het woord? Bij 
BouwPartner Jac Klijn moet je zijn.

BRUISENDE/ZAKEN

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN NACHTVORST
Lieke van Doorn brengt de voorjaarsvakantie 
door bij haar familie in Noorwegen. Wanneer 
ze met een groepje vrienden gaat 
wildkamperen, verdwijnt een van hen op 
mysterieuze wijze. Er wordt al snel 
gespeculeerd over de Nachtvorst, die 
volgens de eeuwenoude mythe in de regio 
vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. 
Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar 
vriendin Leah gebeld. De Nachtvorst heeft 
weer toegeslagen. Deze keer is het de zoon 
van hun vriendin Britt die is verdwenen. 
Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met 
Leah op onderzoek uit te gaan. Komt de 
waarheid nu eindelijk boven tafel? 
NACHTVORST van Suzanne Vermeer is 
vanaf 12 oktober verkrijgbaar.

Hoe de nacht er precies uit gaat 
zien, weten we nu nog niet, maar 
een ding is zeker: Museumnacht 
Maastricht gaat door op vrijdag 22 
oktober 2021! Museumnacht 
Maastricht is niet bang om buiten 
de lijntjes te kleuren, comfortzones 
te doorbreken, te experimenteren 
en tradities los te laten. In plaats 
van zich blind te staren op dat wat 
(niet) mogelijk, haalbaar, wenselijk 
of normaal is, omarmt 
Museumnacht Maastricht het 
onbekende en geeft zich volledig 
bloot. Dit jaar gaat Museumnacht 
Maastricht back to basic om het 
culturele speelveld alle 
ondersteuning, vrijheid en ruimte te 
geven om samen de deuren 
wagenwijd open te zetten. 
Meer info op 
www.museumnachtmaastricht.nl

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
MAASTRICHT

The Last Duel is gebaseerd op ware 
gebeurtenissen en ontrafelt de oude 
speculaties over het duel tussen Jean de 
Carrouges en Jacques Le Gris, twee 
vrienden die elkaars grootste rivalen 
werden. Als Carrouges’ vrouw, Marguerite, 
wreed wordt aangevallen door Le Gris, 
weigert zij hierover te zwijgen. Le Gris 
ontkent de misdaad, maar Marguerite 
beschuldigt hem openlijk. Een daad van 
moed en opstandigheid die haar leven 
mogelijk in gevaar brengt. De daarop-
volgende strijd legt het lot van de drie in 
Gods handen. THE LAST DUEL is vanaf 
14 oktober te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE LAST DUEL
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Veel mensen vinden het lastig om zichzelf te motiveren om regelmatig te gaan sporten. 
Personal training kan dan een fi jne stok achter de deur zijn. Wij bieden dan ook 

verschillende opties op het gebied van personal training.

WORD DE BESTE 
VERSIE VAN JEZELF!

AMERIKASTRAAT 14, KAATSHEUVEL 

06-13011501

WWW.BROTHERSINHEALTH.NL

 De personal trainers van Brothers in 
Health bieden diverse varianten van 
personal training. Uiteraard één-op-
één, maar daarnaast kun je ook kiezen 
voor duo personal training, small group 
training en personal HIIT-training. 
Meer informatie over de verschillende 
opties vind je op onze website. Of kom 
gewoon eens langs als je meer wilt 
weten. Bij al onze trainingen staat 
maatwerk voorop, een training moet bij 
jou als persoon en bij jouw doelen 
passen. Daarnaast moet trainen ook 

gewoon leuk zijn, dat maakt het 
makkelijker om je doelen ook echt te 
behalen. 

Binnenkort… 
 Medio oktober zal Brothers in Health 
ook werkzaam zijn in Waalwijk. Hier 
zullen ze wederom samenwerken 
met Sportschool thelocalGym op de 
Elzenweg. Kijk voor meer informatie 
op de website en houd social media 
in de gaten. 

AMERIKASTRAAT 14, KAATSHEUVEL 

WWW.BROTHERSINHEALTH.NL

gewoon leuk zijn, dat maakt het 
makkelijker om je doelen ook echt te 

 Medio oktober zal Brothers in Health 
ook werkzaam zijn in Waalwijk. Hier 
zullen ze wederom samenwerken 
met Sportschool thelocalGym op de 
Elzenweg. Kijk voor meer informatie 
op de website en houd social media 

Ga ervoor!Meld je nu aan
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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 esets, 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 STUDIOSVANDAAG NOG!

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

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

een proefrit! Eventueel kunt 
u uw oude auto inruilen tegen 

een nieuwe occasion.

Wij zijn een bedrijf met een grote voorraad aan gebruikte auto’s van 
alle merken. En dat in alle prijsklassen.

Bij ons staat gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Wij laten onze klanten rustig 
onze auto’s bekijken en eventueel een proefrit maken, zodat ze de kans krijgen 
weloverwogen een keuze te maken voor een auto. Wij vinden het belangrijk dat de 
klant ervaart dat wij een vertrouwd adres zijn voor de aanschaf van een occasion.
Daarnaast hebben we een eigen werkplaats voor reparatie, onderhoud, APK en 
airco-service.

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

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaarleverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.

Niet alleen voor 
occasions

maar ook voor:

AJ de Beer Auto’s
jouw autopartner!

APK

ONDERHOUD

AIRCO-SERVICE

EXPORT DIENST-
VERLENING 

Alex de Beer
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Kachels en haarden die garant staan voor 
betrouwbaarheid, effi  ciëntie, elegantie en 
gebruiksgemak. Dan zit u bij ons goed. Onze 
haarden brengen niet alleen sfeer in de ruimte, 
maar ze zorgen ook voor een lekker warme 
kamer. Labax BJB brengt verschillende types 
haarden zoals gas, hout, elektrisch, palet, bio 
ethanol, inbouw en vrijstaande kachels.
 Wij denken met u mee met uw wensen.

Wij plaatsen de kachels en haarden van 
M-Design, die allemaal van een bijzonder 
hoge kwaliteit zijn én ze zien er visueel erg 
aantrekkelijk uit. Onze toestellen kennen een 
performant verbrandingssysteem en een 
ideaal luchtspoelsysteem. Daarnaast worden 
al de schouwen en haarden gekenmerkt door 
een uitzonderlijk hoog gebruiksgemak en een 
oogstrelend design.

LABAX BJB

Nies van der Schansstraat 4 B, Sprang-Capelle

labax@xs4all.nl  |  06-53620422/ 06-22194298

kachels

interieurobjecten

bouwbedrijf

De bouw van uw haard is 
onze zorg naar perfectie

Kachels en 
haarden van de beste kwaliteit! Laat je inspireren.
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'HET IS EEN 
HELE MOOIE 
ROL MET VEEL 
LAGEN EN 
ZÓVEEL TE 
VERTELLEN'
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FEDCBA

Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

“Het is een hele mooie rol met veel lagen en 
zóveel te vertellen. Het gaat om een moeder die 
gesprekken heeft met haar twee zoons. Ik ben 
ook moeder van twee kids. Dat maakt het zo 
herkenbaar”, legt Brigitte uit. In Diana & Zonen 
beleeft het publiek de stormachtige romance 
tussen Lady Di en haar man Charles (Jan 
Elbertse), waarbij Diana vecht voor het geluk van 
haar zonen Harry en William (Freek Bartels en 
Jonathan Demoor). Het verhaal wordt 
afgewisseld met de minstens zo woelige 
liefdesrelatie tussen Harry en Meghan Markle 
(Dominique Graanoogst). 

Eigen invulling
“Mensen zeiden: ‘nu moet je Lady Di gaan 
naspelen’ en ‘hoe ga je op haar lijken?’ Maar dat 

Musicalactrice Brigitte Heitzer dompelt zich dit najaar onder in de wereld van 
royalty, romantiek en rivaliteit. Ze speelt prinses Diana - Lady Di - in de 

gloednieuwe musical Diana & Zonen. Het wel en wee van een koninklijke familie 
lijkt misschien ver van ons af te staan, maar deze voorstelling is juist erg 

herkenbaar, zo vertelt Brigitte aan Theater.nl.

Brigitte Heitzer speelt prinses Diana:

'Het is echt een hele 
herkenbare rol'

hebben we kunnen loslaten”, vertelt Brigitte die 
haar rol deelt met collega Marlijn Weerdenburg. 
“We hebben wel een pruik op natuurlijk, dus je 
ziet wel Lady Di. Maar we moeten haar niet 
nadoen en laten vooral onze eigen interpretatie 
als moeder op de rol los. De regisseur liet ons 
zoeken naar onze eigen invulling van Diana, dat 
is fantastisch”, besluit Brigitte opgewekt. 
Hierdoor zouden mensen de voorstelling 
tweemaal kunnen bezoeken om twee keer een 
andere invulling van Diana te zien. 

Musical Diana & Zonen is tot begin 2022 te 
zien in de Nederlandse theaters. Kijk voor meer 
informatie op Theater.nl.
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Skin Care
Je huid in topconditie voor de herfst!

Onze huid is een 
kostbaar bezit. De huid

beschermt ons tegen 
schadelijke invloeden 

zoals virussen, 
bacteriën, warmte, 
kou en uitdrogen. 

Bovendien laat de huid 
zien hoe het met 

ons gaat.

Je huid verandert ook steeds. Naast erfelijke factoren, leefstijl en 
hormoonschommelingen, laat ook de tijd haar sporen na.

Na je dertigste begint het verouderingsproces. Je huid wordt langzaam minder 
elastisch en heeft meer aandacht nodig dan in je jeugdjaren. Ook staat je 
huid voortdurend bloot aan hormoonschommelingen, de maandelijkse cyclus, 
zwangerschap en overgang, met alle gevolgen voor de huidconditie.

Het is daarom belangrijk de huid een juiste verzorging te geven en in optimale 
conditie te houden. Je zou kunnen zeggen: je huid als visitekaartje.

Huidverbetering en het oplossen van huidproblemen
Door de huid in goede conditie te brengen lossen we problemen op en vertragen 
we de gevolgen van het ouder worden.

Met kennis, ervaring en onze gedegen medische achtergrond laten we je huid 
er weer mooi, gezond en gaaf uitzien! We werken daarbij met de allernieuwste 
behandeltechnieken zoals geluid en laser.

Huidproblemen
• Huidveroudering / rimpels
• Couperose
• Rosacea
• Geïrriteerde rode huid
• Gevoelige droge huid
• Acne
• Pigmentatie / donkere kringen

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

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

Skin Care, ook voor jouw huidprobleem is er een 
oplossing

Skin Care
Je huid in topconditie voor de herfst!

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray tan

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

Kom genieten van deze heerlijke 
verwenbehandeling om jouw huid klaar te 
maken voor de winter.

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 jouw persoonlijke huidtype.

Bel voor een 
afspraak, onze

specialiste neemt 
graag de tijd 

voor je.

€ 49,- 

Skin Care, ook voor jouw huidprobleem is er een 
oplossing
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LEEFTIJD
59 JAAR

OGEN

GROEN

LENGTE
183 CM

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

kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

Wiljo omschrijft zichzelf als een creatieve 
duizendpoot. “Als boerenzoon ben ik in de 
natuur opgegroeid, waar ik mijzelf vanuit mijn 
eigen chalet op het land heb ontwikkeld. Ik werk 
al zo’n veertig jaar als onderwijzer, activiteiten-
begeleider en coach, maar heb zó veel meer 
gedaan. Van clown tot palliatieve zorgbegeleider.
Ik deed het allemaal met verve, 
passie en kleur, zoals ik alles in het 
leven doe. Ik zie mijn leven namelijk 
als een groot toneelspel, waarin ik al 
spelend plezier mag maken.”

Dat plezier ervaart Wiljo ook achter 
zijn schildersezel. “Al op jonge leeftijd schilderde 
ik landschappen en ook nu schilder ik nog 
steeds. Ik heb een eigen atelier en maak 
tegenwoordig spirituele kunst.” Maar dat is lang 
niet alles wat hij doet. “Ik restaureer heilig-
beelden, fi ets en wandel, ga graag op vakantie 

Vrijgezel Wiljo 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

en houd van de natuur, cultuur, kunst en rust. Mijn 
leven is vol en allesbehalve saai, maar ik kan naast 
de clown ook heel duidelijk de monnik zijn en dan 
hoor en zie je mij niet.”

Lange tijd had Wiljo een vaste relatie. “Ik ben zeer 
trouw en we zijn als vrienden uit elkaar gegaan, het 

is goed zo.” Voor nu deelt hij zijn leven met 
zijn goede vrienden en voelt hij zich 
gesteund door de fans van zijn kunst. 
“Maar toch, als ik dan alleen thuiskom, dan 
zou ik toch wel weer eens die arm om mij 
heen willen. Die bekende knuffel en het lief 
en leed van de wereld samen delen. Want 

houden van is denken aan en zorgen voor. Ik zoek 
dus een leuk maatje, een man uit Brabant (of iets 
daarbuiten), die net als ik van het leven houdt en de 
slingers op kan hangen. Een tegenpool mag ook. We 
zien wel hoe deze bal gaat rollen, want wie niet 
waagt, wie niet wint…”

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 oktober hebben we speciale aandacht voor: Wiljo Hooijmans.

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto kunnen gemaild worden 
naar wiljoh@home.nl.

Wiljo zoekt
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1. PHANTON Eau de toilette van Paco Rabanne, vanaf € 77,- www.iciparisxl.nl 
2. Ever Matte Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.nl

3. Kate spade NEW YORK, vanaf € 41,- www.douglas.nl
4. 702 van Bon Parfumeur, €82,- www.bonparfumeur.com

5. Everything Pink voedende Cream Blush van Other Stories, € 17,-  www.stories.com
6. Scandal Pour Homme van Jean Paul Gaultier, vanaf € 78,- www.iciparisxl.nl

7. Lip fetish Divinyl lip shine van Pat McGrath, € 35,99  www.douglas.nl

Hier worden we blij van!
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Hier worden we blij van!
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8. Eye Shadow X 8 Feast Your Eyes van MAC Cosmetics, € 50,- www.maccosmetics.nl
9. Crushliner van YSL, € 30,25 www.ysl.nl

10. My Way Eau de Parfum Intense, vanaf € 78,- www.douglas.nl
11. Glam & Doll Mini Mascara van Catrice, € 2,59 www.catrice.eu

12. Rouge G Luxurious Velvet van Guerlain, Shade € 36,- en Case € 37,- www.guerlain.nl
13. Double Wear Sheer Long-Wear Makeup SPF 20 van Estée Lauder, € 49,50 www.debijenkorf.nl

Hier worden we blij van! Nu we weer in herfst zijn beland en we de zon moeten 
missen, vrolijken we onszelf maar op met de nieuwste geuren 
en make-up producten. Kijk, hier worden we nu blij van! 

BEAUTY/NEWS

Hier worden we blij van!
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8
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13

35



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eindproduct te leveren. 

Een interieur dat bij u past
BRUISENDE/ZAKEN

UW WENS IS ONZE 
UITDAGING

Neem contact 
op voor de 

mogelijkheden
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Alle producten van

45%
korting

Kijk op onze website
voor het assortiment

op = op

Designer Nails is distributeur van

Kennismaken met
de producten van

INK London?
Neem vrijblijvend

contact met ons op.

DESIGNER
NAILS

Nagelstyliste 
 worden?

Door COVID-19 zijn alleen 
privélessen mogelijk, aangepast 
aan jouw wensen en budget.

Je bent al
nagelstyliste?
Ook voor omscholing of perfectie-
training kun je bij ons terecht.

Informeer gerust naar de mogelijkheden.

privélessen mogelijk, aangepast 
aan jouw wensen en budget.

Je bent al
nagelstyliste?
Ook voor omscholing of perfectie-

kun je bij ons terecht.

www.designernails.nl
Natascha van Gorkom 

Wilhelminastraat 51, Drunen

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!



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

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

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

bereikbaar.

OOK VOOR ONDERHOUD EN 
APK-KEURING

Raadhuisstraat 64
Raamsdonk

06-29165723
www.redekerautomotive.nl

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

Harm Redeker

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. 



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

Neem nu 
contact op en 

we gaan 
meteen voor je 

aan de slag!

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. 

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.

Maak van jouw evenement 
EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS!
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Veel mensen hebben last van obstipatie. Dit is een goede reden 
om een osteopaat te bezoeken. We gaan dan natuurlijk met u 
zaken bespreken over uw manier van leven. Maar ook de 
lichamelijke aspecten worden onderzocht.

Zo kunnen we voelen of de darmen voldoende bewegingsvrijheid hebben. Ook 
wordt bekeken of er blokkades zijn in de wervelkolom, schedelbasis of 
aangezichtsschedel. Deze kunnen namelijk een grote invloed hebben op de 
spijsvertering via de refl exen van het zenuwstelsel. 

Door middel van zachte technieken worden de doorbloeding, bezenuwing en 
mobiliteit van de darmen verbeterd. Op deze manier kunnen de darmen hun 
functie weer goed uitoefenen en zullen de klachten verminderen. Indien nodig 
kan de osteopaat u voedingsadvies geven om de behandeling te ondersteunen.

COLUMN/INGRID EN DERYA

Ingrid Reuser en Derya Douglas

VAAK LAST VAN OBSTIPATIE?

“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.”te herstellen.”

Gezondheidscentrum Het Koetshuis
Koetshuislaan 613  |  Waalwijk

0416-533236  |  06-22554221
www.osteopathie-ingridreuser.nl

Vakantiekilo’s reduceren 
De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Helaas is de toestand om 
het omstreden ‘killer’ virus nog niet voorbij. Nu een groot deel al ingeënt is, weten 

ze nog steeds de indruk te wekken dat we in een gevarenzone zitten. 

Ik ben zelf voorstander van een positieve instelling en het boosten van 
je immuunsysteem door middel van gezond eten, veel water drinken, 

dagelijkse beweging en stress reduceren. Dit laatste is de meest 
onderschatte factor als het gaat over de impact op je gewicht. Mensen 

weten dat stress ongezond is, maar leggen het verband tussen stress 
en overgewicht niet zo snel. Als je te veel stress hebt, blijven je 

cortisollevels (stresshormoon) te hoog. Deze zorgen ervoor dat je lijf vet 
vasthoudt en extra opslaat. Als je je vakantiekilo’s kwijt wilt raken of 

gewoon lekker fi t en gezond wilt zijn, is het belangrijk om naast gezond 
eten en bewegen ook aan ontspanning te doen. 

Sporten zorgt voor het reduceren van het stresshormoon en het 
aanmaken van het gelukshormoon: endorfi ne. Een uurtje bewegen per 
dag is perfect. Dit hoeft natuurlijk niet elke dag heel zwaar te zijn, een 

uurtje wandelen in de natuur doet ook al wonderen voor je 
gezondheid. Onlangs ontwikkelden we met MKBM een nieuw product: 

de Vegan Meal Shake. Deze shake heb ik zelf gebruikt tijdens mijn 
vakantie om geen vakantiekilo’s aan te komen. Mijn lunch of 

avondeten verving ik voor deze shake gedurende 14 dagen en ik at 
voor de rest lekker alles waar ik zin in had.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS
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Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

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

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

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

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

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

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

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

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD 
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

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

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

Doe mee met Bootcamp bij Below, voor ieder niveau!

SAMENAANDACHT KLEINSCHALIG STRUCTUUR

0416 – 66 00 07  |   INFO@BELOWFITNESS.NL   |   WWW.BELOWFITNESS.NL   |   ELZENWEG 33C, WAALWIJK

WIE ZIJN WIJ?
Fitnesscentrum Below een kleinschalige, 

gemoedelijke sportschool. Wij:

 Bieden vaste sportdagen en –tijden zodat jij niet
hoeft te twijfelen of dat je van de bank af komt

 Werken met een afmeldsysteem wanneer je
niet kunt komen. Een stok achter de deur!

 En dat allemaal in kleine groepjes. Door de
persoonlijke aandacht train je verantwoord en
op je eigen niveau

Meer weten?
Bel of mail ons
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Aandacht: sporten met 
een persoonlijk programma 
op jouw niveau

Kleinschalig: small group 
training zit standaard in 
je �tnessabonnement

Samen: Samen sporten, 
samen werken aan 
een gezonde leefstijl

Structuur: sporten op 
vaste tijden en dagen zorgen 
voor die stok achter de deur

Bel of mail nu voor een 

GRATIS WEEKPAS!
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Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen 
ervoor om bloemen te laten bezorgen. Bij een 
verjaardag, geboorte van een kindje of als 
iemand ziek is, een bosje bloemen is altijd een 
mooi gebaar.

Bij BloemenInterieur regel je het in een 
handomdraai.

De winkel is aangesloten bij diverse bezorgor-
ganisaties, zodat u over heel de wereld 
bloemen kunt verzenden.

VOOR IEDERE GELEGENHEID EEN 
MOOI BOEKET EN CADEAUARTIKELEN!

Je bent van harte welkom bij BloemenInterieur voor een op maat gemaakt 
boeket en bloemstuk. Marianne is gespecialiseerd in het maken van grotere 
stukken, zoals rouwstukken en trouwbloemen. Uiteraard worden deze 
bloemstukken op maat gemaakt op basis van jouw wensen. Wat jouw wensen 
ook zijn, bij BloemenInterieur is bijna alles mogelijk.

BloemenInterieur  |  Eigenaresse: Marianne van Zanten  |  Gangboord 1A Raamsdonksveer
0162-225539  |  info@bloemeninterieur.com  |  www.bloemeninterieur.com

Volop gratis 
parkeer-

gelegenheid

SNELLE BEZORGING KWALITEITSPRODUCT PERSOONLIJK ADVIES

Naast een mooi boeket of bloemstuk 
kun je bij BloemenInterieur ook terecht 
voor mooie woonaccessoires en 
cadeauartikelen. Ook hebben wij 
kaarsen van Yankee Candle, Ashleigh & 
Burwood en WoodWick. Je vindt er 
onder andere prachtige kaarten, 
wanddecoratie van Heinen Delfts Blauw 
en leuke decoraties voor in huis. 

Breng jij binnenkort een bezoek?
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Belgiëstraat 6, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich onder 
andere door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
negen van de tien 

keer precies maken 
wat de mensen 

willen.”

 “Het is steeds weer een uitdaging om samen 
met de klant een praktische oplossing te vinden. 
Als mensen een eigen ontwerp hebben, kan 
ik aangeven wat er al dan niet mogelijk is en 
eventueel alternatieven aandragen. Is er kleine 
schade aan glas in lood, dan kan ik dit vaak 
ter plekke maken; eenvoudig en betaalbaar. 
Ik restaureer tevens veel glas in jaren dertig 
huizen. Het kan desgewenst in een modern 
jasje worden gegoten, maar ook in oude glorie 
worden hersteld.”

 Samenwerking
  Jack werkt samen met betrouwbare partners 
als glashandel Horvers om indien nodig het 

glas in lood tussen isolerend dubbel 
glas te kunnen plaatsen of kozijnen 
aan te passen. “Alles wordt van a tot z 
geregeld.”

 Fusing
  “Het mooie aan glas in lood is dat 
je speelt met het licht. Door het 
versmelten van glas kan ik unieke 
cadeaus creëren, bijvoorbeeld schalen 
ter gelegenheid van jubilea.”

Vertrouw op de jarenlange ervaring 
van Jack Wolfs en informeer vrijblijvend 
wat hij voor u kan betekenen.

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
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

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

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

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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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

Stagiaires gezocht
Voor de afdelingen Customer Care 
en Sales zijn we op zoek naar 
de volgende stagiares:

• Junior sales accountmanager
• Medewerker Customer Care

Meer informatie vind je op
www.nederlandbruist.nl/vacatures

Met ruim 37 uitgaven per maand is BRUIST een succesvolle formule 
in Nederland, België en Spanje. Onze doelstelling is om in zo veel 
mogelijk steden een glossy stadsmagazine uit te geven. Wil je daaraan 
een steentje bijdragen? Meld je dan als stagiaire voor de afdelingen 
Customer Care en Sales. Liefst voor de duur van 6 maanden.

Stuur een korte motivatiebrief en volledig CV met pasfoto 
t.a.v. Lea Bossers naar vacature@nederlandbruist.nl.

Ben jij op zoek naar een

Bruisende stageplek?

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  

EIGEN 
OPHAALDIENST

EIGEN 

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

U als eigenaar neemt zelf de beslissing bij welk dierencrematorium u uw huisdier laat cremeren, 
ook als uw dierenarts een samenwerking heeft met een ander crematorium.

U kunt bij ons ook terecht voor een begeleiding naar de oven, nadat u afscheid 
van uw geliefde huisdier heeft genomen. 

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



Wil jij een carrièreswitch maken? Of ben je net klaar met je opleiding? Wil jij 
als junior via begeleiding en trainingen jezelf verder ontplooien en zo aan je 
eerste baan beginnen? Dan is de Sales Academy binnen Bruist iets voor jou.

BRUIST SALES ACADEMY
In 2021 heeft Bruist een eigen Sales Academy 
opgericht. Middels een interne opleiding 
word je klaargestoomd om uiteindelijk in
de buitendienst succesvol te presteren. 
Via training en coaching gaan we ervoor 
zorgen dat je alles gaat leren over sales.

We zoeken in diverse regio’s in Brabant 
commerciële mensen, die het vak sales 
willen leren en dromen van een baan in 
de buitendienst, waar je een goed salaris
verdiend en een gave provisieregeling hebt. 
Daarbij behoort in het begin een basissalaris 
met een VW Up en mobiel. Let op dat je ook 
bij een carrière switch rekening moet houden 
met dit basissalaris waarbij je kunt groeien 
in functie en salaris.

Heb je interesse? Kijk op www.nederlandbruist.nl/vacatures of solliciteer direct 
met volledige cv, pasfoto en motivatie t.a.v. Lea Bossers vacature@nederlandbruist.nl

Met ruim 37 uitgaven per maand is uitgeverij 
Nederland BRUIST een succesvolle formule in 
diverse regio’s in Nederland, België en Spanje. 
De magazines die maandelijks verschijnen onder 
het kwaliteitslabel Bruist hebben zich ontwikkeld 
tot een volwassen medium waarin de lokale 
ondernemer centraal staat.

Ondernemers komen in onze magazines en op 
onze website op een unieke manier aan het woord 
en in beeld. Het staat boordevol tips, trends, 
evenementen en advertenties. Door het unieke 
formaat, een hoog leesbereik en een groot aantal 
combinatiemogelijkheden qua adverteren, zijn 
de magazines van Bruist een uitstekend medium, 
zowel voor lokale en regionale als voor landelijke 
adverteerders.

BRUIST SALES ACADEMY

Heb je interesse? Kijk op www.nederlandbruist.nl/vacatures of solliciteer direct 
met volledige cv, pasfoto en motivatie t.a.v. Lea Bossers vacature@nederlandbruist.nl

GA JIJ DE UITDAGING AAN?
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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen

scheutje olijfolie
2 el pesto

2 tl creme fraiche
gebakken spekjes

peper
zout

chilipeper
geraspte kaas

 mozzarella

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snij de spaghettipompoen 
doormidden. Om makkelijk door te kunnen snijden doe je de pompoen 
eerst een minuut in de magnetron. Net als met alle soorten pompoen 
kun je het beste met een vork de pompoen inprikken daar waar je ‘m wil 
snijden en dan een minuut in de magnetron doen. Dan kun je relatief 
makkelijk de pompoen door midden snijden. 

Haal de pitten weg, smeer in met een beetje olie en bak dan 40 minuten 
met de opengesneden kant naar beneden in de oven.

Haal de pompoen uit de oven en trek met een vork de draadjes los. Voeg 
een eetlepel pesto en een theelepel crême fraiche per halve pompoen 
toe en meng. Voeg nu ook de spekjes toe. Breng op smaak met peper, 
zout en chilipeper. 

Strooi geraspte kaas en mozzarella over de pompoen en zet nog even 
terug in de oven totdat de bovenkant mooi goudbruin is.
Dien direct op.

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van 
kunt maken? De spaghettipompoen is een pompoen met sliertjes aan de 

binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.

4 PERSONEN - 60 MIN.

INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen

scheutje olijfolie
2 el pesto

2 tl creme fraiche
gebakken spekjes

chilipeper
geraspte kaas

 mozzarella

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van 
kunt maken? De spaghettipompoen is een pompoen met sliertjes aan de 

binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.

4 PERSONEN - 60 MIN.

INGREDIËNTEN
1 spaghettipompoen

2 tl creme fraiche
gebakken spekjes

Pompoen is een echte herfstgroente, maar wist je dat je er ook spaghetti van 

binnenkant die je kan lostrekken. Heerlijk om te vullen met bijvoorbeeld pesto.

Spaghettipompoen
gevuld met pesto

6160



PUZZELPAGINA

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-3-1.

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

Voel jij ze ook alweer? 
De kriebels om weer van de 

huiselijke warmte te genieten. 
Buiten is het niet meer zo 

warm als van de zomer. 
Gewoon lekker knus met 

Bruist op de bank. 
Los de puzzels op en maak 

kans op leuke prijzen.

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

koolzuur
gas   
duurzaam 
water  

smaakje
bruist 
bubbels 
gemak

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

Maak kans op een

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

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.

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