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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



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.



VOORWOORD/NOVEMBER

Goed zorgen voor jezelf en op tijd de nodige rust pakken. We 
kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is en je ziet 
dit onderwerp dan ook elke editie weer in heel wat artikelen 
voorbijkomen. Tal van ondernemers immers die je hierbij kunnen 
helpen. Maar ook zelf kun je het nodige doen om even echt tot rust 
te komen. Hoe je dat doet, lees je verderop in deze nieuwste editie 
van Bruist.

Jij hebt zorg nodig, maar dat geldt net zo goed voor alles en iedereen 
om je heen. Je vrienden, familie, kennissen, buren… Iedereen kan 
wel wat extra zorg en aandacht gebruiken, helemaal nu we richting 
de koudste en donkerste maanden van het jaar gaan. Dat vinden 
onze bruisende ondernemers trouwens ook. 

Zij zorgen maar al te graag voor jou als klant, helpen je zorgen voor 
anderen en delen in hun inspirerende verhalen in deze nieuwste 
editie van Bruist hoe zij dit zoal doen. Zorg jij als klant dan ook een 
beetje voor hen? Want samen komen we die koude wintermaanden 
wel door.

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers
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DEZE WINTER

STARTEN MET 

ADVERTEREN,

MÉT SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

Bruisende lezer,

P.S. Dit jaar kregen we gezinsuitbreiding. Meet Indy en Tofu. Ze zijn nu vijf 
maanden oud en hebben een hoge aaibaarheidsfactor, gaan goed om met kinderen 
en zijn ontzettend lief. Dit ras heet Coton de Tulear en is afkomstig uit Madagaskar. 
Daar staan deze hondenbekend als de ‘Royal dog of Madagascar’.

Veel leesplezier en geniet van de herfst!
Lea en Marcel Bossers

maanden oud en hebben een hoge aaibaarheidsfactor, gaan goed om met kinderen 
en zijn ontzettend lief. Dit ras heet Coton de Tulear en is afkomstig uit Madagaskar. 

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 BZ Maaike van Helmond/Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Andress Kools
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De 
Langstraat Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die 
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

HEUSDEN

WAALWIJK

KAATSHEUVEL

RAAMSDONKSVEER

GEERTRUIDENBERG

WASPIK

DE LANGSTRAAT

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340

OOSTERHOUT

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

Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Reeshof Bruist.Inhoud

28
XX

XX

23

12

win

8

Inhoud

28
26

14

23232323

12

win

8



BRUIST/BODY&MIND

Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie door 
te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf, zodat je daarna 

weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

to do’s op te schrijven. Door het opschrijven van deze 
dingen hoeft je hoofd er niet meer mee bezig te zijn, 
aangezien het allemaal op papier staat. Is één van je 
zorgen iets wat je niet op korte termijn kunt oplossen? 
Dan heeft het ook niet erg veel zin om er op dat 
moment over in te zitten. Klinkt logisch, toch? 

Pak jouw moment Weet je hoe vaak je even een 
momentje voor jezelf zou moeten nemen? Elke dag! 
Zorg ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan toe 
bent. Dat betekent telefoon, computer en televisie uit. 
Niet storen! Het is heel belangrijk dat je geest rust krijgt. 
Vijf minuten van stilte is effectiever dan dertig minuten 
voor de televisie zitten of je Facebookpagina checken.

Extra tip Gebruik je telefoon helemaal niet meer in de 
slaapkamer, zodat je slaapkamer altijd een plek is waar 
jij tot rust komt. Je telefoon is namelijk een van de 
hoofdfactoren van dat onrustige gevoel dat jij constant 
hebt. En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie leiden. 
Wie wil dat nou niet?

Hoe kom je echt 
tot rust?

Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks 
doen, maar je telefoon blijft steeds trillen en je 
gedachten gaan van je belastingaangifte naar de strijk 
die er nog ligt. Dit zorgt ervoor dat we ons, tijdens 
een momentje voor onszelf, alsnog onrustig voelen. 
We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te 
doen. Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je 
even verveelt, krijg je de neiging om weer een nieuwe 
dopamineshot - een beloning van gedrag - op te 
wekken door je e-mail of je Facebook te checken. 

Toch is het heel belangrijk om regelmatig 
echt tot rust te komen. Maar hoe pak je dit 
nou aan? Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, 
misschien in je pauze, om heel even je ogen te sluiten 
en tijd in stilte door te brengen. Het sluiten van je ogen 
verbetert de kwaliteit van rust. Probeer het eens uit, het 
helpt echt. Blijft er tijdens zo’n rustmomentje van alles 
door je hoofd spoken? Om alle zorgen (tijdelijk) even 
uit te zetten, kun je drie minuten de tijd nemen om alle 

Ook op zoek naar rust? Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers 
bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

LAAT EVEN 
ALLES LOS!ZYXWV
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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. 
10



ETHIOPIAN 
COFFEE

Een nieuwe variant van de 
smaakvolle Zuid-Afrikaanse crème 

likeur, de originele smaak van echt 
Marula fruit en doordrenkt met tonen 

van hoog-waardige Ethiopische 
koffi e. Drink hem puur met een blokje 

ijs, doe een scheutje in een espresso of 
maak er je desserts mee af.

www.amarula.com

HONING VAN GOUD
De bijzondere honing van Manuka New Zealand is een Nieuw-

Zeelands wonder. De exclusieve Manuka honing staat bekend om zijn 
geneeskrachtige en helende eigenschappen. Manuka New Zealand 

honing is perfect om je gezondheid 
deze winter een boost te geven.

www.manukanewzealand.eu

win

ETHIOPIAN 

LEZERSACTIE
WIN een foundationspray 
van Thats'so
Een foundationspray die je aanbrengt 
met een make-upkwast. Een echte 
gamechanger! Het product blendt 
samen met de huid en creëert een 
prachtige en egale glowy teint. 
Het geeft als het ware een fi lter 
over het gezicht. Het vermindert de 
zichtbaarheid van onvolkomenheden 
en bevordert een heldere en uniforme 
look. www.thatso.nl TAG #FACE UP
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Geniet van
November

 Gespecialiseerd in stickerproducten, 
bedrukkingen en houtproducten. 
Voor particulieren en B2B. 
www.DeLangstraatshop.nl

IETS BIJZONDERS 
VOOR DE FEESTDAGEN
In onze studio aan huis vervaardigen wij hand-
gemaakte woonaccessoires en cadeaus voor elk moment.

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.

BEGRIJPT MANNEN
Een droog uitziende huid in de winter? Geen probleem met deze 
hydraterende gezichtscrème voor mannen van Bulldog skincare. 
De moisturiser is verrijkt met natuurlijke ingrediënten zoals aloë 
vera, camelina olie en groene thee én is zacht genoeg om zowel ’s 
ochtends als ’s avonds te gebruiken. 
www.bulldogskincare.com

Doe
mee en 

win

FRIS EN 
ELEGANT

Ayala Brut Majeur is de belichaming 
van de frisse en elegante stijl van 
dit relatief kleine champagnehuis. 
Langdurige rijping in de kelders en 

een lage dosage maken deze 
champagne geschikt voor iedere 
gelegenheid. Een uitnodigende, 

expressieve en fruitige drank met 
een heerlijke lange afdronk.

www.champagne-ayala.fr/en

De vegan tanning spray van That’so 
is ongeëvenaard goed en geeft direct 
een prachtige egale bruine kleur die 
zich 2-3 uur na het aanbrengen door 
ontwikkelt. Hiermee zie je er sunkissed 
uit! Geen vlekken, oranje/gele kleur of 
zwarte puntjes in je poriën. 
www.thatso.nl TAG #SELFTAN

LEZERSACTIE
Maak kans op tanning spray 
van Thats'so

LEZERSACTIE
Maak kans op droogshampoo 
van That’so
Moet je haar gewassen worden, maar ont-
breekt het je aan de tijd? De Perfect Hair Dry 
Shampoo van That’so biedt uitkomst! Deze 
shampoo reinigt het haar zonder dat er water 
aan te pas komt. De formule is verrijkt met 
groene thee, wat het haar verfrist en zuivert. 
www.thatso.nl TAG #DRYSHAMPOO

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIIIIIIIIIIH

GFEDC

IIIIIIIIIIIIIIIIII

B

I

A

Geniet van
November

1312



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

1514



DITJES/DATJES

Hoe positiever en rustiger je 
mindset, hoe sneller je onrust los kunt   
laten. Gedachten op een rijtje krijgen. 

Meditatie is een goed moment om je 
op jezelf te richten, in stilte. 

 Breng structuur aan voor jezelf.  
 Bijvoorbeeld een vast ritme van de
dagelijkse dingen. Jij bent goed 
zoals je bent! Zet kleine, 

concrete en behapbare stappen. 
Moeten wordt willen.

Geef of vraag een knuffel. 
Installeer jouw uitknop.
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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



Van A tot Z
alles onder één dakalles onder één dak

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

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

Onze specialisten, v.l.n.r. 
Linda Deutekom

Medewerkster Tandtechniek 

Marcel Elsendoom
Specialist Prothetiek

Mischa van Mook
Patiëntenadministratie

Peggy Dijkman
Office Manager

Angela de Jong
Specialist Prothetiek

Radek Zembowicz
Tandprotheticus

1918



Onze 
behandelingen

Volledige boven-  en/of 
onderprothese

Het klikgebit

Gedeeltelijke kunststof 
prothese of metalen 

frameprothese 

Reparaties kunstgebit 
binnen 4 uur 

(NA TELEFONISCHE 
AFSPRAAK)

Opvullen prothese 
binnen 3 tot 4 uur

“BEL VOOR 
GRATIS EN 
DESKUNDIG 
ADVIES” Hertog Janstraat 1a, Waalwijk

0416-320452
 info@tppzembowicz.nl
www.tppzembowicz.nl

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

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

Bij het maken van het kunstgebit kiezen wij ervoor 
om alles in eigen beheer te houden. Wij maken geen 
gebruik van externe laboratoria.

2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN NACHTANGST
De van oorsprong Nederlandse schrijver P.J. 
Weber kan in New York niet van zijn pen 
alleen leven. Om in zijn levensonderhoud te 
voorzien, doet hij administratieve klussen. In 
de nachtelijke uren stuurt hij vanuit het 
kantoor lange e-mails aan zijn Amerikaanse 
agente. Op een avond wordt er ingebroken 
in het afgelegen pand. Terwijl de angst te 
worden ontdekt hem in een wurggreep 
houdt en de inbrekers steeds dichterbij 
komen, begint Weber aan een testament, 
een bekentenis wellicht. Hij vertelt over het 
huwelijk en de dood van zijn ouders, het 
schrijverschap, zijn zoon in Nederland, 
seksueel misbruik en de beschutting van 
taal. NACHTANGST van Ronald Giphart is 
vanaf 4 november verkrijgbaar.

Wie denkt dat er in de herfst niks te 
beleven is op Ameland, heeft het 
mis! Ameland staat namelijk de 
hele maand november in het teken 
van de kunst. En kunst is er in vele 
vormen! De Kunstmaand op 
Ameland biedt de kans om te 
genieten van inspirerende kunst, 
muziek, rondleidingen, fi lms, 
workshops en lezingen. Net even 
anders kunst kijken, beleven en 
ervaren? Dit is Kunstmaand 
Ameland. Omdat het dit jaar de 25e 
editie is – oftewel een zilveren 
jubileum – heeft de organisatie 
gekozen voor een toepasselijk 
thema: Zilver. Zilver glanst en 
sprankelt, maar kan evengoed 
bescheiden zijn. Want ‘every cloud 
has a silver lining’.
Meer info op 
www.kunstmaandameland.com.

D AGJE UIT
KUNSTMAAND 
AMELAND

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins 
Charles is al lang bekoeld. Ondanks 
geruchten over affaires en een echtscheiding 
gaan de kerstfestiviteiten door op het 
landgoed van de koningin in Sandringham. 
Spencer speelt zich af tijdens deze cruciale 
kerstdagen in de vroege jaren negentig 
waarin prinses Diana besluit dat haar 
liefdeloze huwelijk met prins Charles niet 
werkt. Ze zal moeten afwijken van het pad 
dat voor haar was uitgestippeld als 
toekomstige koningin. Spencer is een 
verbeelding van wat er gebeurd zou kunnen 
zijn. SPENCER is vanaf 11 november te 
zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
SPENCER

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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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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HEBBEH-DINGEN!
Handgemaakte sieraden zijn een van 
haar grootste passies; armbanden, 
kettingen, ringen, oorbellen, 
haarspelden, broches en nog veel meer. 
En om die te maken gebruikt 
creatieveling Hedy Berkelmans het liefst 
zoveel mogelijk materialen, waaronder 
leer en diverse soorten kralen. Na haar 
sieraden te hebben verkocht op vele 
markten, open huizen, party’s en een 
webshop, hoorde ze afgelopen jaar over 
een winkelpandje dat voor drie 
maanden te huur zou komen in het 
gezellige centrum van Heusden. 
De start van haar eigen winkel: 
HEBBEH Bracelets & Joywear. 

Fashionstore met de leukste

“Hier komt alles wat ik leuk vind om te 
doen samen”, vertelt Hedy 
enthousiast. “En het was ook nog eens 
een geweldige kans, want het contract 
voor drie maanden bood mij de 
perfecte manier om te testen of mijn 
concept hier ook echt zou werken.” 
Inmiddels zijn die drie maanden 
voorbij en is het huurcontract 
verlengd. “Oftewel: het werkt!” Hedy 
begint dan ook meteen te stralen als 
ze het over haar winkel heeft. “Een 
ontzettend fi jne winkel, met een leuke 
tuin achter en voor in de winkel heb ik 
mijn eigen atelier gecreëerd, zodat 
klanten mij ook daadwerkelijk aan het 
werk kunnen zien. Als ik daar 
tenminste tijd voor heb”, vertelt ze 
lachend. “De aanloop is sinds de 
opening namelijk zo groot, dat ik 
tijdens openingstijden bijna niet meer 
aan het maken van sieraden toekom.” 

Voor ieder wat wils!
Klanten worden in de winkel van Hedy 
verrast door een uniek assortiment dat 

Botermarkt 11  |  Heusden  |  06-10004938  |  www.hebbeh.nl

HEBBEH-DINGEN!
niet alleen meer bestaat uit door 
haar zelf gemaakte stoere en 
eigentijdse sieraden, maar ook uit 
heel veel andere leuke HEBBEH-
dingen als leren tassen, shawls, heel 
veel kleding, schoenen en 
haaraccessoires. “Iedereen vindt bij 
ons wel wat naar wens.” De collectie 
wisselt bovendien regelmatig 
doordat Hedy vrijwel elke twee 
weken nieuwe voorraad inkoopt. 
“Hierdoor is het telkens weer leuk 
om even heerlijk te komen snuffelen. 
Loop dus gewoon gezellig eens 
binnen als je in Heusden bent en 
ervaar het zelf.”

Fashionstore met de leukste

Botermarkt 11  |  Heusden  |  06-10004938  |  www.hebbeh.nl

Loop dus gewoon gezellig eens 
binnen als je in Heusden bent en 

BRUISENDE/ZAKEN
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“IK HOU ERG 

VAN HET 

ONVOORSPELBARE 

IN DE MUZIEK“

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Als kind was Christanne al weg van de 
fantasievolle fi lm over de dromerige Amélie, in 
wie zij zich zeker herkent. “Zij is bijna een 
toeschouwer in het leven. Dan zit je naar 
iedereen om je heen te kijken en dan voelt het 
alsof je er zelf altijd nét buiten staat. Dat je zo in 
je eigen wereld zit en je je eigen fantasie en 
dromen creëert, dat had ik als kind echt 
gigantisch.”

'Jazz is mijn muziekliefde'
Naast acteren en zingen speelt Christanne ook 
cello in de musical. “Het is heel spannend, maar 
ook heel tof!” In de musical speelt muziek een 
hoofdrol, net als in Christannes eigen leven. 
“Muziek is wel echt het allerbelangrijkste in mijn 

Door een uitstapje naar de fi lmwereld (De Dirigent) en een lockdown is het al een 
tijdje geleden dat we Christanne de Bruijn in het theater zagen. Maar gelukkig is 

het wachten voorbij. De actrice speelt namelijk sinds oktober de hoofdrol in Amélie 
de Musical. “Wij vertellen het verhaal van hoe Amélie zich ontwikkelt tot de 

eigenzinnige vrouw die iedereen kent uit de fi lm.”

leven. Jazz is mijn grootste muziekliefde”, lacht 
ze. “Ik houd erg van het onvoorspelbare in 
muziek, maar ik luister ook heel graag naar 
Janice Joplin, Fleetwood Mac, Prince en dat 
soort artiesten.”

Iedereen mag er zijn
Amélie brengt een boodschap van tolerantie 
over die goed aansluit bij de huidige tijdsgeest. 
“We leren echt naar de ander te kijken. Ik kijk 
de hele eerste akte als toeschouwer naar alle 
personages om me heen, daar word je zo 
empathisch van”, aldus Christanne. “Iedereen 
komt ergens vandaan en heeft een verleden en 
bepaalde gedragingen. En dat is oké!”

Rol Amélie is Christanne de Bruijn op het lijf geschreven:

“Muziek is het belangrijkste 
in mijn leven”
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Ontdek de kracht van ademhaling

maar de klachten gingen maar niet weg. Totdat ik werd 
blootgesteld aan mijn eerste ademoefening tijdens een 
bezoek aan mijn acupuncturiste… 

Het klinkt simpel, maar een optimale ademhaling heelt 
je lichaam op fysiek én emotioneel niveau. Het kan je 
mentale helderheid geven, controle over jouw emoties 
en ervoor zorgen dat je lichaam een constante fl ow van 
vernieuwde energie levert. Nog niet overtuigd? Probeer 
dan eens een van de gratis oefeningen op mijn website 
en lees daar dan meteen meer over alle mogelijkheden.

BRUISENDE/ZAKEN

Ontdek de kracht van ademhaling

Een niet optimale 
ademhaling zorgt voor:

Versnelde ouderdom
Ontstekingen

Stress
Zwaar hoofd

Hoge bloeddruk
Slechte slaap kwaliteit

En zelfs dodelijke ziektes

 Ruud van de Wiel – Ademcoach  |  Groenewoud 29, Drunen  |  06-30049476  | www.ruudvandewiel.com

Zit jij het grootste gedeelte van jouw dag? Heb je vaak last van hoofdpijn, een vol hoofd of 
onrust in je lichaam, zelfs na een goede nacht slapen? Of word je zelfs wakker terwijl je nog 

steeds moe bent? Zo ja, probeer dit dan eens:

Sta op, ontspan je schouders, zorg dat je hoofd recht 
is en plaats je handen op je buik. Adem diep in door je 
neus en probeer je buik naar buiten te drukken door 
je buik te vullen met jouw adem. Doe dit drie keer. 
Voelde het raar? Kostte het je veel moeite? En voelde je 
je anders na deze drie ademteugen? Als het antwoord 
ja is, dan is de kans groot dat jij niet de maximale 
capaciteit van jouw meest essentiële levensenergie 
benut: je ademhaling.

Natuurlijk is er meer voor nodig dan een paar diepe 
ademteugen om jouw ongezonde (adem)patronen 
te doorbreken en aan te passen. Gelukkig kunnen 
we dit probleem eenvoudig en voor altijd oplossen. 
Hoe? Door controle te leren pakken over jouw eigen 

ademhaling, zodat je ook de controle over 
jouw eigen gezondheid weer terugpakt. 
En ik kan jou daarbij helpen! De afgelopen 
jaren heb ik de wereld rondgereisd op 
zoek naar de beste leraren op het gebied 
van ademhaling en heb ik me verdiept in 
verschillende methodieken. Een zoektocht 
die ik ooit startte om een oplossing te vinden 
voor mijn eigen (stressgerelateerde) klachten, 
eczeem en astma. Ik probeerde van alles, 
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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!

Tijdelijke ondersteuning?

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

Ziekte, zwangerschapsverlof of een forse achterstand in uw 
administratie die u niet bijgewerkt krijgt? Of heeft u tijdelijk een 
paar extra administratieve handen nodig? Bent u niet groot genoeg 
om het intern op te lossen? Het zelf zoeken naar een tijdelijke 
medewerker geeft u nog geen zekerheid dat u tijdig de gewenste 
invulling vindt.

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

Tijdelijke ondersteuning? 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!

KINDEROPVANG 
TvdW heeft al veel organisaties in 
de kinderopvang geholpen bij het 

opzetten en inrichten van hun 
administratie. Wij ontzorgen hen 

zo veel mogelijk bij alle 
administratieve en fi nanciële 
zaken die op hun pad komen.Vor e r er pe hen:

Tv om r e !

Een TvdW Interim medewerker helpt u graag met het scheppen van overzicht en 
zorgt voor de noodzakelijke continuïteit. Hij zorgt ervoor dat uw administratie zo 
optimaal mogelijk wordt verwerkt, waardoor u alles snel weer op orde heeft en een 
verdere achterstand wordt voorkomen. Wij zorgen voor een fl exibele schil binnen 
uw organisatie. De TvdW Interim medewerker is deskundig en discreet en denkt 
natuurlijk met u mee.

Meer dan alleen uw administratie
De TvdW Interim medewerker is inzetbaar als vakbekwame interim administrateur 
of parttime controller. Naast het bijhouden van de administratieve zaken kan hij ook 
zorgen voor alle overige formaliteiten, het tijdig aanleveren van de juiste tussentijdse 
cijfers en het onderhouden van het contact met de bank of andere instellingen.

TvdW Interim samengevat:
1 Bijspringen bij ziekte of (tijdelijke) vervanging
2 Jarenlange ervaring met administraties bij diverse bedrijven
3 Vaste maandelijkse kosten
4 Gegarandeerde betrokkenheid
5 Besparing op uw jaarlijkse kosten

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

TvdW denkt met je mee!
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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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Magneet Interieurs Waalwijk 
levert woonoplossingen op maat 

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

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

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

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

onvoldoende steun in de rug is in de ogen van 
Camiel de verkeerde keuze. “Klanten moeten erop 
kunnen vertrouwen dat zij een eerlijk advies krijgen 
om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. Zij 
moeten er ook van op aan kunnen dat wij gemaakte 
afspraken stipt nakomen. Dat is voor ons geen 
vrijblijvend verkooppraatje, anders hadden wij vorig 
jaar niet ons eeuwfeest kunnen vieren. Persoonlijk 
advies en vertrouwen, daar draait het allemaal om.” 
De oorspronkelijke textielwinkel is in 100 jaar dan 
ook uitgegroeid tot een gerenommeerde en 
veelzijdige woonwinkel. Aan de Grotestraat 331 in 
Waalwijk is een grote showroom van maar liefst 
3000 m² gerealiseerd.

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

AL RUIM 100 JAAR 
EEN VEELZIJDIGE 

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

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

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

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

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

fl exibel meegedacht met de klant. Bestaand 
meubilair wordt ter plekke afgebroken, verplaatst 
of tijdelijk opgeslagen. De klant hoeft zelf niet te 
sjouwen. Ook voor het afvoeren van afgedankte 
spullen kan op verzoek worden gezorgd. Camiel 
durft de stelling wel aan dat het complete team 
van Magneet Interieurs – van verkoopadviseur, 
stoffeerder tot ateliermedewerker – het begrip 
‘ontzorgen’ in zijn DNA heeft zitten.
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LOOKING/GOOD

Nooit meer
een bad hair day

Stap onder de douche
Kom je er ‘s ochtends achter dat je haar in pieken langs je 
gezicht hangt? Was je haren met een verzorgende shampoo 
en gebruik vervolgens een conditioner voor een glanzende 
coupe. Weinig tijd? Er zijn diverse soorten shampoos en 
conditioners die je op droog haar aanbrengt.

Leg de nadruk niet op je haar
Doe eens iets geks met je make-up, trek een outfi t in een 
opvallende kleur aan of kies voor een in het oog springende 
bril. Niemand die nu nog op je haar let!

Zet een hoed op
Die zijn nu hartstikke hip, dus waarom zou je daar geen 
gebruik van maken? Kies bijvoorbeeld voor een fl aphoed, 
gleufhoed of een bolhoed.

Kies voor een staart, vlecht of knot 
Dan vallen je gekke pieken, pluizige punten of vette haardos 
veel minder op. Zijn er nog plukjes die zich niet aan jouw 
regels willen houden? Gebruik dan wat leuke speldjes.

Ga naar de kapper 
Een goede knipbeurt kan wonderen verrichten. Al eens aan 
een leuk kleurtje gedacht? Je kapper kan je adviseren over de 
laatste haartrends.

Wat doe je als ‘het’ zich plotseling aandient? 
Die ‘bad hair day’ die altijd op het verkeerde moment komt?

Neem contact op voor de mogelijkheden

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

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

Een interieur dat bij u pastDimar Pelle
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Dit kunnen wij voor jou doen:

  Opstellen van ondernemersplannen

  Begeleiden van fi nancieringsaanvragen

  Opstellen resultaat- en    
 liquiditeitsprognoses

  Advies keuze rechtsvorm van de   
 onderneming

  Bedrijfsovername

  Omzetten eenmanszaak naar BV

 Terugkeer BV naar eenmanszaak

 Pensioenadvies

 Financiële planning

 Vermogensadvies

cijfers geven overzicht en inzicht in de resultaten. En 
zijn nodig om de onderneming te monitoren en te 
sturen.  Zonder goed overzicht en inzicht in de cijfers 
is een onderneming stuurloos. Daarom maken wij ook 
tussentijdse maand- of kwartaalcijfers voor de klanten. 
Op deze manier weten de ondernemers precies waar 
ze staan, of ze op prognose niveau zijn of juist niet.

Edwin heeft jarenlang als boekhouder/ controller 
gewerkt bij MKB bedrijven. Hij weet precies waar 
het in de onderneming om draait.  Het doel van 
elke onderneming is winst maken, maar zeker zo 
belangrijk is de continuïteit van de onderneming. 
Een goede boekhouding voeren doe je niet voor de 
belastingdienst, maar voor jou als ondernemer. De 

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

Administratie  •  Accountancy  •  Salarisadministratie  •  Advies  •  Starters

Advies
Een goede boekhouding voeren doen we voor jou als ondernemer

cijfers geven overzicht en inzicht in de resultaten. En 

Heeft u ons 
nodig? 

Bel voor vragen, informatie of 
een vrijblijvend 

gesprek

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 jouw 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



MICHAEL PILARCZYK

Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Beluister de podcast
In de Leef Je Mooiste Leven podcast beantwoorden wij 
vragen van luisteraars. We delen inspirerende verhalen, 
onze eigen ervaringen en inzichten. Meer informatie op
www.michaelpilarczyk.nl/podcast.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag, dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk
Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

LeefBRUIST/QUOTE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Vermijd 
populariteit
als je rust wilt 

hebben
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BRUIST/WONEN

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

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs dan we het door 
hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en plaids zijn waarschijnlijk al van zolder 

gehaald om de kou te bestrijden. Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden 
gemaakt voor als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

Tip 3 Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver dichtvriest. 
Natuurlijk kun je er ook eigenhandig voor zorgen dat er 
continu een wak openblijft, maar dat is wel meer werk 
en je moet het natuurlijk niet vergeten, helemaal niet als 
er vissen in de vijver zwemmen.

Tip 4 Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel kun 
je de lege plekken nu opvullen met voorjaars bollen.

Tip 5 Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het gazon 
om het zo gezond mogelijk te houden. Deze bladeren 
hoeven overigens niet in de GFT-bak, je kunt er 
namelijk wél je planten mee bedekken als natuurlijke 
bescherming tegen de vorst.

Laat de winter
maar komen!

Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin 
winterklaar te krijgen, verschilt natuurlijk per tuin. 
Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, 
mocht je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1 Bescherm je niet-winterharde planten tegen de 
ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld met noppenfolie, 
vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, 
maar ook de planten in potten die je niet naar binnen 
kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, dan heeft dat 
uiteraard de voorkeur.

Tip 2 Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. 
Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk niet nodig en 
kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets 
zo vervelend als wateroverlast door kapot gevroren 
leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers in 
de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo 
voorkom je dat ze kapot vriezen.

Wil je je tuin een update geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs dan we het door 
hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en plaids zijn waarschijnlijk al van zolder 

gehaald om de kou te bestrijden. Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden 
gemaakt voor als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin 
winterklaar te krijgen, verschilt natuurlijk per tuin. 
Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, 
mocht je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Bescherm je niet-winterharde planten tegen de 
ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld met noppenfolie, 
vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, 
maar ook de planten in potten die je niet naar binnen 
kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, dan heeft dat 
uiteraard de voorkeur.

Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. 
Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets 
zo vervelend als 
leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers in 
de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo 
voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs dan we het door 
hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en plaids zijn waarschijnlijk al van zolder 

gehaald om de kou te bestrijden. Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden 

Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin 
winterklaar te krijgen, verschilt natuurlijk per tuin. 
Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, 
mocht je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld met noppenfolie, 
vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, 
maar ook de planten in potten die je niet naar binnen 
kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, dan heeft dat 
uiteraard de voorkeur.

Tip 2 
Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets 
zo vervelend als 
leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers in 
de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo 
voorkom je dat ze kapot vriezen.

4948



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!

DÉ SPORTSCHOOL 
VOOR JONG EN OUD! 
 Vd Hammen Gym is uitgegroeid tot een professionele sportschool met een 
grote en zeer diverse fi tnessruimte. We beschikken over moderne apparatuur 
gecombineerd met barbells en dumbbells. Jong en oud, man en vrouw 
kunnen bij ons onder deskundige begeleiding onbeperkt komen trainen. 

(Kick)boksen  
 Momenteel bieden heel veel sportscholen (kick)bokstrainingen, maar dat 
doen ze vooral omdat dat nu een trend is, niet zozeer omdat ze daarin 
gespecialiseerd zijn. Wij zijn dat wel en we weten dan ook precies wat we 
doen! Wil je dus écht goed leren (kick)boksen, dan moet je bij ons zijn! 

Eerste Zeine 27D, Waalwijk
www.vdhammengym.nl

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

Benieuwd of (kick)boksen iets voor jou is? 
Kom dan eens langs! Het is altijd mogelijk om 
geheel vrijblijvend een paar proeftrainingen te 
komen volgen. 
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Reigerbosweg 2, Waalwijk
0416-337569  | www.plus.nl/supermarkten

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

Reigerbosweg 2, Waalwijk

Elke dag  
staan wij 

weer graag 
voor onze  

klanten 
klaar

Ik ben Pim van Dongen, een selfmade 
pianoman die op zijn dertigste 

begon met pianospelen. 

In 2017 begon ik piano te spelen op 

openbare plaatsen, zoals het plaatseljike 

ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch, om 

gestresste mensen wat troost te bieden.

Houd me in de gaten via mijn socials!

https://www.facebook.com/thepianoroad/

The Pianoroad



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!

Weegschaal 23-09/22-10
Wees begrijpelijk en houd niets tegen 
omdat je zelfs langdurige vriendschappen 
zou kunnen verliezen.

Schorpioen 23-10/22-11
Het zal je niet ontbreken aan een gevoel 
voor humor in november en je zal anderen 
verblijden met grappige verhalen en 
ervaringen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Je kan jezelf echter best eens verwennen 
deze maand. Het zal je helpen om je 
comfortabeler te voelen en zal je 
zelfvertrouwen verhogen.

Steenbok 22-12/20-01
Misschien werk je aan een plan voor 
fi nanciële onafhankelijkheid. Je strijdlust 
en wilskracht bereiken hun hoogtepunt.

Waterman 21-01/19-02
Ongeacht of het om kleine aankopen dan 
wel vastgoed gaat, je zal jezelf niet kunnen 
stoppen om te kopen en je koopt dan ook 
alles wat op je pad komt.

Vissen 20-02/20-03
Je wordt overweldigd door werk, maar je 
moet weten dat gezondheid de hoogste 
prioriteit moet hebben. 

HOROSCOOP

Vind je balans in november
Ram 21-03/20-04
November brengt mentale energie en dus 
zul je veel motivatie voelen, nieuwe ideeën 
opdoen en je progressief gedragen.

Stier 21-04/20-05
De energie van deze maand zal de 
voordelen van beweging versterken. Zorg 
er ook voor dat je voldoende vitamines en 
mineralen binnenkrijgt.

Tweelingen 21-05/20-06
Gedurende deze periode is volledige 
eerlijkheid voor u geen probleem. Als 
iemand je om een mening vraagt, aarzel je 
niet om de hele waarheid te vertellen.

Kreeft 21-06/22-07
Pas tijdens deze periode op voor 
overmatige nervositeit. Het universum heeft 
veel emotionele uitdagingen voorbereid.

Leeuw 23-07/22-08
Je zult veel rust nodig hebben. Het 
voorbije jaar is niet bepaald rustig 
verlopen, waardoor je deze maand 
vermoeid en uitgeput inkomt. 

Maagd 23-08/22-09
Socialisatie is nu geen probleem voor jou, 
maar als het gaat om wat serieuzere 
beslissingen kan je beter wegblijven. 

Schorpioen
Het zal je niet 
ontbreken aan 

gevoel voor 
humor.

23-10/22-11
Het zal je niet ontbreken aan een gevoel 



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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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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Eigenaar: Marco Klijn
Modelleur 6, Kaatsheuvel

0416-274586
www.klijnadvies.nl

“BOEKHOUDING 
UITBESTEDEN?

WIJ ONTZORGEN
U VOLLEDIG”

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

ADMINISTRATIE | BELASTING | FINANCIEEL ADVIES

Administratie uitbesteden?
Bel Klijn Advies

Of u nu de boekhouding van uw bedrijf 
uit handen wil geven, uw administratie 

juist wil laten vastleggen of 
belastingadvies nodig heeft, bij Klijn 
Advies bent u aan het juiste adres. 

Wij richten ons vooral op zakelijke 
dienstverlening en advisering voor het 

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

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

Omgaan met angstige gedachten
Ons autonome zenuwstelsel is het deel van ons zenuwstelsel dat buiten onze wil om 

werkt en een belangrijke rol speelt als het gaat om angst en stress. Het bestaat uit een 
sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel. Het sympathisch zenuwstelsel is 

verantwoordelijk voor de zogenaamde vecht- of vluchtreactie. 
Deze reactie is heel functioneel als er bijvoorbeeld een roofdier

 voor je neus staat en je direct in actie moet komen. 

Het probleem is echter dat dit roofdier eruitziet als het coronavirus, ruzie 
met je partner, blijvende stress op je werk of in de huidige situatie 

bijvoorbeeld angstige gedachten over ziek worden. Angstige gedachten of 
reacties op je omgeving veroorzaken dezelfde reactie in je lichaam als dat 

roofdier. Je lichaam weet het verschil niet. Hierdoor maak je te veel 
stresshormonen aan en zal je immuunsysteem verzwakken, waardoor je 

vatbaarder bent om ziek te worden.

Als je merkt dat je in deze tijd angstig bent, is het ten eerste belangrijk om 
dit te zien bij jezelf. Word bewust van je eigen gedachten over de situatie 

en hoe dit angstige gevoelens bij je oproept. Een (korte) meditatie in de 
ochtend kan heel erg helpen om los te komen van je angst en om je te 
verbinden met jezelf. Daarnaast kan de focus op je ademhaling helpen 

om uit je gedachten te gaan en meer in je lichaam te komen. Adem een 
paar keer diep in door je neus en uit door je mond om sneller tot rust te 

komen. Bedenk waar jij van tot rust komt. Kom je er zelf niet helemaal uit, 
dan heb ik voor jou een online Feel Good Training gemaakt die je helpt 

om deze moeilijke tijd door te komen.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Kijk voor meer info op:
https://mkbmshop.com/products/online-feel-good-training
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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

websho
p vindt u

slechts e
en greep

uit

onze col
lectie. D

e comple
te

collectie
treft u in

onze

fysieke w
inkel!

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

Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

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

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

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

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

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

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

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

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD 
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

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

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

Wij maken overal een feestje van!

Binnenkort een 
feestje? Kijk op

www.dansdiscorian.nl 
en neem vrijblijvend 

contact met 
ons op

DJ gezocht?
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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

Krasje of deuk?
Kwalitatief schadeherstel hoe�  niet onnodig duur te zijn

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.”

Hoe werkt het?

Bel ons nu
0416 317 890

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 

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.

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. Verzekerd? Dan 
hoeft u zelfs niet over de 
rekening na te denken! 
Dat regelen wij!

2

3

1
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BRUIST/LIFESTYLE

De combinatie van kou, wind en grote temperatuurverschillen tussen buiten en binnen 
kan voor een droge, schilferige, gebarsten of geïrriteerde huid zorgen. 

Voorkom deze winterse irritaties met een goede dagverzorging. 

Uv fi lter Vergeet in de winter niet om iedere dag 
een UV-filter te gebruiken. Je huid dient het hele jaar 
beschermt te worden tegen de schadelijke invloeden 
van de zon. Hiermee voorkom je vroegtijdige 
veroudering van de huid. Tip: ga je op skivakantie, 
dan is een hogere factor vereist. 

Zachte handen Ook je handen verdienen 
gedurende het winterseizoen de nodige aandacht. 
Maak er een gewoonte van om een paar keer per dag 
een handcrème aan te brengen. Let bij de aanschaf 
van een tube goed op het verschil tussen een 
handcrème en een handlotion. Een handcrème is 
effectiever dan een lotion. Een lotion trekt sneller in, 
maar kan de zeer doge en gebarsten huid vaak niet 
herstellen. Tip: met een paar warme hand-schoenen 
kunnen de ergste pijntjes voorkomen worden. 

Voeding & vocht Niet alleen van buiten zul je je 
huid moeten hydrateren, ook van binnenuit zal het 
vocht voldoende moeten worden aangevuld. Zorg 
ervoor dat je voldoende drinkt. Ook een gezonde 
voeding draagt bij aan een mooi uiterlijk en verhoogt 
je weerstand.

Mooi de winter in

In de zomer volstaan luchtige crèmes prima, maar in 
de winter heeft je huid toch net een beetje extra 
nodig. Kies in de winter daarom voor wat rijkere 
crèmes die je huid beter beschermen tegen de kou en 
de droge lucht in huis. Tip: door je huid dagelijks in te 
smeren met een goede hydraterende crème voorkom 
je een schrale, droge huid. 

Peeling Ook in de winter moet je je huid regelmatig 
scrubben of peelen. Dit helpt om dode huidcellen te 
verwijderen, waardoor je huid weer een mooie glans 
krijgt. Vergeet niet om de huid goed te hydrateren na 
het scrubben, anders wordt deze snel schilferig en 
droog.

Help! Droge lippen Loszittende velletjes en lelijke 
kloven; gebarsten lippen zijn een typisch 
winterfenomeen. Een goede lippenbalsem is de meest 
effectieve manier om je lippen te voeden en te 
beschermen tegen de kou. Tip: loszittende velletjes 
verwijder je makkelijk en snel met een speciale 
lipscrub. 
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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

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

Uw vertrouwde leverancier
voor MKB, ZZP en consument

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

HEUVEL 42, TILBURG  |  013-5362246  |  WWW.CAFEDESLIJTERIJ.NL

“Een bruin café, maar dan aangepast aan de tijd van nu”, 
zo omschrijft eigenaar Michel Engel zijn café De Slijterij in Tilburg. 

“Een gezellige plek waar iedereen zich meer dan welkom moet voelen.”

Vier een feest je met ons!
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Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar, doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

FOR A X-MAS MOMENT

Wat hebben we een veelbewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin 
de gevolgen van COVID-19 nog steeds voelbaar zijn. Veel gezinnen zijn 
getroffen door werkloosheid en leven in een onzekere periode. Dit raakt 
met name de kinderen uit deze gezinnen. Niet alle ouders zijn in staat om 
cadeautjes te kopen en hun kinderen een onbezorgde kerst te geven. 

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar, doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

Your gift A X-mas Moment: 1.500 pakketten!
Ook dit jaar willen we Kerstmaaltijden uitdelen. Op vrijdag 17 december voorzien we van 16.00 tot 20.00 uur 
maar liefst 1.500 mensen van een Kerstafhaalmaaltijd en een goedgevuld kerstpakket. Kinderen tot 12 jaar mogen 
zaterdag 18 december genieten van een middag met volop spel, eten, drinken en cadeautjes. 

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar, doordat ze in de maand 
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar 
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het kerstfeest altijd succesvol 
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben 
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke 
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus: 

Er is hoop!

Hoe helpt u mee?
1. Ondersteun ons fi nancieel: 1.500 maaltijden en 

pakketten uitdelen is een kostbare onderneming. 
Elke gift telt! U kunt uw bijdrage overmaken naar 

 NL53 RABO 0159 039 525 t.n.v. Victory 
Outreach Rotterdam o.v.v. Gift Kerst 2021. 

 Of geef gemakkelijk via onze website 
 www.vorotterdam.nl/geven.

2. Ondersteun ons materieel: er is een lijst 
beschikbaar van de spullen die we nog nodig 
hebben om deze twee dagen tot een succes te 
maken. 

3. Word vrijwilliger: we hebben extra handen nodig 
om deze dagen succesvol te laten verlopen. 
Registreer u via backoffi ce@vorotterdam.nl. 
Let op: dit jaar kunt u alleen als vrijwilliger 
meehelpen als u van tevoren geregistreerd bent 
en de briefi ng heeft bijgewoond. 

MIJNSHERENPLEIN 9, ROTTERDAM  •  CONTACT@VOROTTERDAM.NL  •  T: 010-4665905  •  WWW.VOROTTERDAM.NL

Heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op.
We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-840 48 962 of 
06-471 61 481 en via e-mail backoffi ce@vorotterdam.nl.

Namens ons, de vele daklozen, minderbedeelden en de 
kinderen die we gaan bereiken: hartelijk dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet, 

Jerry en Xannelou Mendeszoon en 
het leiderschapsteam
N.B. Victory Outreach Rotterdam is een ANBI.
Uw fi nanciële gift is onder voorwaarden fi scaal aftrekbaar. 

Draagt u ook uw 

steentje bij aan 

Gift Kerst 2021?

Scan de QR code.



BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
3 venkelknollen

1 ui
olijfolie

2 aardappelen
½ tl gemalen komijn
1 liter kokend water

2 bouillonblokjes
100 ml room

peper en zout
50 g Parmezaanse kaas

BEREIDING
Snijd de stengels en het groen van de venkelknollen en bewaar 
eventueel wat voor de garnering. Snijd vervolgens de venkel in stukken 
en verwijder de harde kern.

Snipper de ui en bak deze tot de uit glazig is. Snijd vervolgens de 
aardappelen in kleine blokjes. Voeg de stukjes venkel, aardappel en 
gemalen komijn toe en roer alles goed door elkaar.

Giet het kokende water in de pan erbij en voeg eventueel bouillonblokjes 
toe. Meng goed totdat de bouillonblokjes opgelost zijn. Laat de 
ingrediënten 20 minuten koken.

Mix de ingrediënten met een staafmixer tot een gladde soep. Voeg de 
room toe en breng de soep op smaak met peper en zout.

Hak het venkelgroen fi jn en strooi het over de soep. Rasp de 
Parmezaanse kaas erover.

Venkel is voor velen een onbekende groente en dat is zonde. Het zit bomvol smaak, 
is licht zoet, maakt je darmen rustig en combineert perfect met tal van ingrediënten. 

Bijvoorbeeld in deze heerlijke soep, met bouillon en Parmezaanse kaas.

4 PERSONEN - 30 MIN.

Romige venkelsoep
met Parmezaanse kaas

INGREDIËNTENINGREDIËNTEN
3 venkelknollen3 venkelknollen

2 aardappelen2 aardappelen
½ tl gemalen komijn½ tl gemalen komijn
1 liter kokend water1 liter kokend water

2 bouillonblokjes2 bouillonblokjes
100 ml room

peper en zout
50 g Parmezaanse kaas50 g Parmezaanse kaas

Venkel is voor velen een onbekende groente en dat is zonde. Het zit bomvol smaak, Venkel is voor velen een onbekende groente en dat is zonde. Het zit bomvol smaak, 
is licht zoet, maakt je darmen rustig en combineert perfect met tal van ingrediënten. is licht zoet, maakt je darmen rustig en combineert perfect met tal van ingrediënten. 

Bijvoorbeeld in deze heerlijke soep, met bouillon en Parmezaanse kaas.Bijvoorbeeld in deze heerlijke soep, met bouillon en Parmezaanse kaas.

Romige venkelsoepRomige venkelsoep
met Parmezaanse kaasmet Parmezaanse kaas
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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: rust.
De oplossing van vorige maand was woning.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-9-2.

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

Zoek de zes letters in BRUIST! 8  9

November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

PUZZELPAGINA SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

  

Maak kans op een

water 
smaakje 
genieten 
bruisend 

fles 
sodastream 
lekker
prik

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

PUZZELPAGINA Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is zwart 
van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de 
rum vernoemd is. Op het etiket 
van de fl es zie je dit monster in 
inktzwarte stijl terugkeren...

    

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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De nieuwe Polo
Nú in onze showroom.

www.vanmossel.nl/volkswagen
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