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Schoenen maken de man!
Waarom op saaie, doorsnee schoenen rondlopen als je je outfi t ook een unieke touch kunt geven met een 
bijzonder paar?! Al sinds de jaren negentig is dit voor Bart van den Hoven zijn persoonlijke visie. En daar bleef 
het niet bij. Sinds 2016 deelt hij zijn passie voor unieke, kleurrijke en extravagante schoenen namelijk ook met 
alle klanten van zijn schoenenspeciaalzaak.

Een avontuur dat ooit begon met De Heeren van 
’s-Hertogenbosch in Den Bosch en dat zich inmiddels 
zo’n anderhalf jaar geleden onder de naam Amazing 
Shoes heeft verplaatst naar Heusden. “Met onze 
winkel passen we perfect in het straatbeeld van deze 
vestingstad”, vertelt Bart trots. “De ondernemers hier 
versterken elkaar en onze schoenencollectie vormde 
een bijzonder mooie aanvulling op het aanbod dat er 
al was.”

Schoenen op maat
Bijzonder én mooi is misschien wel een betere 
omschrijving, aangezien je de kleurrijke en extravagante 
schoenencollectie van Amazing Shoes vrijwel nergens 
anders aan zult treffen. “In de winkel verkopen wij 
handgemaakte schoenen van vier merken, waaronder Pepe 
Milan, New Rock en Lureaux. De collectie wordt door mij 
persoonlijk samengesteld en behalve dat ik daarbij bewust 
kies voor bijzondere en opvallende modellen, zorg ik er 
ook voor dat we er een brede doelgroep liefhebbers mee 
kunnen bedienen.” Leuk detail: Amazing Shoes biedt ook de 
mogelijkheid om schoenen geheel op maat te laten maken. 
“Op afspraak stellen we dan de schoen samen waar jij naar 

AMAZING SHOES
Botermarkt 7, Heusden-Vesting  |  06-19999879
info@amazingshoes.nl  |  www.amazingshoes.nl

Schoenen maken de man!
op zoek bent. In principe verkopen we hoofdzakelijk 
herenschoenen, maar ook voor de dames kunnen we 
schoenen op maat laten maken. Er komen daardoor 
steeds meer aanstaande bruidsparen langs voor 
matching schoenen en bijbehorende accessoires 
voor hun trouwdag. Klanten komen van heinde 
en verre, zowel uit binnen- als buitenland, en ook 
bekend Nederland weet ons te vinden.”

Benieuwd naar de unieke collectie van Amazing 
Shoes? Breng dan zeker eens een bezoekje aan de 
winkel in Heusden of kijk op www.amazingshoes.nl 
(nieuwe website volgt zeer snel).

BRUISENDE/ZAKEN

AMAZING SHOES

Benieuwd naar de unieke collectie van Amazing 
Shoes? Breng dan zeker eens een bezoekje aan de 
winkel in Heusden of kijk op www.amazingshoes.nl winkel in Heusden of kijk op www.amazingshoes.nl 

Woensdag, Donderdag en Vrijdag
13u tot 17u

Zaterdag
12u tot 17uZondag

13u tot 17u

Openingstijden

Informeer voor actuele informatie via onze app-service 
06-19 99 97 79



Op zoek naar 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 
alle 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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Bruisende lezer,

Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit: de 
decembermaand. Families en vrienden komen samen om 
de feestdagen te vieren, er wordt genoten van dit 
samenzijn en dat alles meestal in een huis dat speciaal 
voor deze periode nog eens extra sfeervol is aangekleed. 
Kun jij nog wel wat hulp gebruiken om ook jouw huis 
‘decemberproof’ te maken? In deze nieuwste editie van 
Bruist geven we je een aantal nuttige tips.

Omdat er deze maand dus heel veel binnenshuis gebeurt, 
kunnen we ons maar al te goed voorstellen dat je ook 
weleens heerlijk de deur uit wilt. Een van onze aanraders 
(mits de restricties het toelaten): ga eens naar de 
oudejaarsvoorstelling van cabaretier Dolf Jansen: Het Jansen 
Vaccin. Dolf vertelt je er hier verderop zelf meer over.

Nog een tip voor wie er even uit wil: breng een bezoekje aan 
de lokale ondernemers bij jou in de buurt. Reken maar dat 
je daar de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom 
vindt. Zij blij, jij blij… iedereen blij!

Alvast hele fi jne feestdagen,
Lea en Marcel Bossers

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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BRUIST/WONEN

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien 
niet eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding 

die ze hun huis voor deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huisook wel wat 
‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

haard of desnoods beelden van een smeulend haardvuur 
op je tv doen ook al wonderen.

Decoratie in huis Door wat (kleine) decoratie-elementen 
aan je normale interieur toe te voegen, kom je ongetwijfeld 
ook in de juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), wat 
kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, goud en groen. 
En het leuke is dat je hier in je eigen huis zo overdadig mee 
kunt zijn als je zelf maar wilt. Er is uiteindelijk maar één 
persoon die bepaalt wat jouw persoonlijke decembersmaak 
is: dat ben jij zelf!

Warm welkom Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer kunnen onder-
dompelen. Begin dan ook met decoreren bij je voordeur. 
Kies bijvoorbeeld voor een leuke krans aan je deur of 
sier je entree op met een lantaarn of kerstverlichting. 
Niet alleen leuk voor jezelf, ook je gasten zullen zich 
hierdoor meer dan welkom voelen.

De kerstboom Het ware decembergevoel creëer je 
natuurlijk nog steeds met een mooie kerstboom, 
gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan 
zeker eens een bezoekje aan een tuincentrum bij jou in 
de buurt. Reken maar dat je hier heel veel ideeën 
opdoet. Geen ruimte voor een grote kerstboom? Een 
kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

Open haard Behoor jij tot de gelukkigen met een 
open haard in huis? Steek die dan deze maand 
regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische 

Jouw huis in kerstsfeer!

Muziek Muziek kan een sfeertje maken of breken, 
dus ook de decembersfeer. Maar ook voor muziek 
geldt dat smaak iets heel persoonlijks is. De een 
zweert deze maand bij kerstliedjes en zingt uit 
volle borst mee met Mariah Carey en Wham, 
de ander moet hier niet aan denken. Geen 
probleem, kies gewoon voor de muziek die 
jou het meest in de december mood brengt.

Je huis de juiste sfeer geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

kerstsfeer!

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON 
DIE  BEPAALT WAT  JOUW 
PERSOONLIJKE DECEMBER-
SMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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om van te genieten
Een   ssort  ment 

Torenstraat 6 Drunen  |  06-10802221  |  info@kaasenwijndrunen.nl  |  www.kaasenwijndrunen.nl

Een   ssort  ment 
Kaas en wijn kun je op heel wat plekken kopen, maar als je op zoek bent naar 
kwaliteit en eerlijk en goed advies, aangevuld met de nodige beleving, dan 
moet je bij Kaas en Wijn Drunen zijn. “Wij willen al onze klanten blij maken”, 
aldus eigenaar Mike Krijnen. “En ze met een heerlijk product om echt van te 
genieten weer naar huis laten gaan.”

Met zijn twintig jaar werkervaring 
in de horeca (bij restaurants De 
Opera en De Tent in Den Bosch) 
is Mike een gastheer pur sang. 
Dat merk je dan ook meteen als je 
een stap over de drempel van zijn 
kaasspeciaalzaak zet. “Wij verkopen 
niet puur producten. We bieden 
een beleving en laten onze klanten 
van alles proeven voor ze tot een 
aankoop overgaan. Als je nieuwe 
schoenen koopt, wil je die ook eerst 
even kunnen passen en ervaren 
en datzelfde geldt volgens ons voor 
de ‘genietproducten’ die wij in ons 
assortiment hebben.”

Torenstraat 6 Drunen  |  06-10802221  |  info@kaasenwijndrunen.nl  |  www.kaasenwijndrunen.nl

Kaas, wijn en meer…
Bij Kaas en Wijn Drunen vind je een 
uitgebreid assortiment aan (onder andere) 
wijnen en kazen uit binnen- en buitenland, 
indien gewenst samengevoegd in een mooi 
pakket op maat. “We hebben Hollandse en 
buitenlandse kazen, van de beste kwaliteit 
en voor elke gelegenheid.” Hetzelfde 
geldt voor het wijnassortiment dat wel wat 
afwijkt van wat je in de meeste winkels 
tegenkomt. “Ik heb namelijk heel wat 
Portugese wijnen opgenomen in ons brede 
wijnassortiment. Portugal is weliswaar geen 
bekend wijnland, maar het behoort wel tot 
de landen met de meeste druivenrassen. 
Hierdoor zijn deze wijnen verrassend 
van smaak en dat is precies waar ik naar 
op zoek ben: ik wil iets nieuws aan het 
smaakpalet van mijn klanten toevoegen en 
ze blijven verrassen met nieuwe producten 
om van te genieten.”

Mike kan het allemaal heel mooi vertellen, 
maar het beste kun je het toch echt een 
keer zelf komen ervaren, is zijn mening. 
“Kom dus gewoon eens langs in Drunen en 
laat je verrassen!”

BRUISENDE/ZAKEN

                                     Mike Krijnen
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RUDOLF’S RED 
NOSE GLÜHWEIN
Gemaakt van Spaanse druiven en 
winterse kruiden en likeuren en dit 
alles in een 'ugly' winterse trui. 
Dankzij het artisanale proces proef je 
de warmte van Spanje. De handge-
selecteerde kruiden als kaneel, 
kruidnagel en anijs zorgen voor een 
uitgesproken karakter. www.jumbo.com

Geniet van
december

DE WIJN SMAAKTEST
Gusteau neemt je mee op 

ontdekkingstocht om jouw 
favoriete wijn te vinden. Door 

middel van een korte 
smaaktest met duivelse 
dilemma’s helpt de online 

wijngids je om je eigen 
smaakprofi el in kaart te brengen. 

Zodra de resultaten binnen zijn, zal 
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau 

heeft een groot assortiment aan boxen, dus 
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt 

met jouw persoonlijke smaakprofi el. In de 
boxen zitten drie tot vijf wijntubes die elk gelijk staan aan een 

glas. De boxen en de adventskalender zijn ook heel leuk om cadeau 
te geven aan een ander of aan jezelf.  www.drinkgusteau.com 

Gusteau neemt je mee op 
ontdekkingstocht om jouw 

favoriete wijn te vinden. Door 
middel van een korte 

smaaktest met duivelse 
dilemma’s helpt de online 

wijngids je om je eigen 
smaakprofi el in kaart te brengen. 

Zodra de resultaten binnen zijn, zal 
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau 

heeft een groot assortiment aan boxen, dus 
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt 

LEZERSACTIE
Maak kans op een Men care 
set van Misterybox.
Nieuw in Nederland: een box met premium 
verzorgingsproducten voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie. Als member ontvang je 
iedere 2 maanden een unieke box voor € 34,95. 
Jij maakt met deze actie kans op de 
eenmalige introductiebox van 
Misterybox - Men care t.w.v. € 120.
www.misterybox.nl
TAG #MISTERY
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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.

VERANTWOORD BIER
Lowlander Botanical Beers staan niet alleen bekend om hun 
lekkere biertjes die gebrouwen worden met Botanicals, maar 
ook om hun trotse lidmaatschap aan de ‘1% for the planet’ 
beweging. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties. 
Voor elk van deze biertjes plant Lowlander zeegras in het 
waddengebied om zo klimaatverandering tegen te gaan. 
Het bier heeft een subtiele kick van citroengras, is glutenvrij 
en wordt ook verkocht als non-alcoholische variant. 
www.lowlander-beer.com

HONING 
TANDPASTA

De Manuka Honey Toothpaste 
550+ van Manuka New Zealand 
is een hoogwaardige tandpasta 
gemaakt van 100% natuurlijke 
ingrediënten, waaronder rauwe 

Manuka honing. Naast de 
reinigende factor heeft de 
tandpasta ook een frisse 

muntsmaak die je de hele dag 
door fris laat voelen. 

www.manukahoning.nl  

Bockx armbanden Dutch, design en 
handgemaakt! De armbanden van Bockx zijn 
stoer, stijlvol en tijdloos. Het zijn echte eycatchers 
van topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100% 
natuurlijke edelstenen en Sterling zilver. Iedere 
armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by 
Bockx. www.bockx.nl   TAG #BOCKX

Geniet van
december

LEZERSACTIE
WIN een armband van Bockx

Doe
mee en 

win

Deze Good4Fun giftcard ter waarde van € 25,- is 
fun om te geven en krijgen! Circuit rijden, parfum, 
apart uitgaan en eten, unieke overnachtingen, sieraden, 
fashion en alle fun die er is. Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, veilig en 
origineel. www.good4fun.nl   TAG #GOOD4FUN

LEZERSACTIE
Maak kans op 
Good4fun giftcard 
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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 handgemaakte
woonaccessoires en cadeaus voor elk moment.
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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/DATJES

Vroeger werd de schoen gezet in kerken en 
de opbrengst werd aan de armen gegeven.
St. Nicholas liet een zak met goud door 
een schoorsteen vallen. De zak viel in een 

schoen die toevallig bij de open haard aan 
het drogen was. Op 14 december is het foute 

kersttruiendag!
In Canada heeft de Kerstman

 zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0.
De kerstkalkoen verscheen voor het eerst 

bij Engelse diners in de 16e eeuw.
Coca Cola is verantwoordelijk voor het 

uiterlijk van de Kerstman zoals wij hem nu 
kennen. In november en december geven

we het meest aan goede doelen.
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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 

17



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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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
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ANNA ENQUIST
Componiste Alice Augustus heeft van het 
Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht 
gekregen om een stuk voor een groot orkest 
te componeren ter gelegenheid van het 
aanstaande jubileum. Ze verkeert op het 
toppunt van haar kunnen en haar artistieke 
ambities drijven haar tot misschien wel een 
magnum opus. Ze wordt beschouwd als een 
belangrijk componist, maar vrijwel niemand 
weet dat ze onder pseudoniem haar geld 
verdient met het schrijven van platvloerse 
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het 
meezeulen van een moeilijke jeugd en een 
woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en 
dwingt de tijd. Alice is bijna veertig een heeft 
een knellende kinderwens. SLOOP van Anna 
Enquist is vanaf 14 december verkrijgbaar.

"Nog één verhaaltje dan?", vraagt 
Sara (9) aan haar opa. "Een heel 
bijzonder verhaal", knikt opa, en hij 
begint te vertellen over de 
bevrijding van Nederland in de 
Tweede Wereldoorlog. Sara is 
geraakt door opa's verhaal en 
droomt die nacht realistischer dan 
ooit. De hele wereld is magisch 
verlicht. Ze ziet de militairen waar 
opa over vertelde, maar ook 
allemaal wilde dieren, bloemen en 
wolken. Nog nooit was de wereld zo 
mooi. In die wereld neemt Sara je 
deze winter mee op Vliegveld 
Twente, waar honderden 
lichtobjecten van 2 december tot 
en met 27 februari het verhaal van 
de vrijheid vertellen.
Meer info: www.twentelight.nl

D AGJE UIT
TWENTE LIGHT

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op 
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt 
prima en de kinderen zijn groot en klaar 
om uit te vliegen. Soof houdt als 
vanouds alle ballen in de lucht, voor 
iedereen. Op het moment dat ze slecht 
nieuws krijgt, komt dochter Sacha thuis 
en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt 
het huwelijk van haar dochter met twee 
handen aan om haar kop in het zand te 
steken. Soof moet leren zelf ook eens 
hulp toe te laten, dat haar familie van 
haar houdt en dat ze die hulp waard is. 
SOOF 3 is vanaf 9 december te zien in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

TWENTE LIGHT prima en de kinderen zijn groot en klaar 

vanouds alle ballen in de lucht, voor 
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M a a n d a g
D i n s d a g
W o e n s d a g
D o n d e r d a g
V r i j d a g
Z a t e r d a g
Z o n d a g

g e s l o t e n
1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 u u r
1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 u u r
1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 u u r
1 0 . 0 0 - 2 0 . 0 0 u u r
1 0 . 0 0 - 1 7 . 0 0 u u r
1 3 . 0 0 - 1 7 . 0 0 u u r

Wekelijks nieuwe collectie
aan kleding, tassen,

accessoires, handgemaakte
sieraden, cadeaus om te

geven en alles wat je
zelf heel graag
wilt HEBBEH!
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Nieuw in ons assortiment: het akoestische paneel 
dat door iedereen kan worden gebruikt om op 
verschillende wijzen een elegante lattenwand of 
-plafond in huis te creëren. 

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

Decoratieve wandpanelen
voor ieder interieur

Nieuw bij houtdirect.nl

Showroom & Magazijn: Emmikhovensestraat 8, Waalwijk
0416-760 800  |  WhatsApp: 06-30 53 64 00

info@houtdirect.nl  |  www.houtdirect.nl

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

MAKKELIJK EN SNEL TE MONTEREN
De panelen worden geleverd in modules van 2400 x 600 x 22 
mm, waardoor het monteren supereenvoudig is.
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BEAUTY IS ABOUT 

BEING COMFORTABLE 

IN YOUR OWN SKIN

Als iemand weet hoeveel 
invloed huidproblemen 
hebben op je zelfvertrouwen, 
dan is het Amber Kunenborg 
wel. Al sinds haar elfde 
worstelt ze met een ernstige 
vorm van acne. Tegelijkertijd 
heeft het haar wel geholpen 
om haar passie te vinden. 
Sinds circa drie jaar is ze 
schoonheidsspecialiste en 
sinds juni 2020 heeft ze 
zelfs haar eigen salon in het 
centrum van Heusden. 
“Het is geweldig om andere 
mensen te kunnen helpen.”

Amber’s art of beauty | Engstraat 18, Heusden | 06-18270189
ambersartofbeauty@gmail.com | www.ambersartofbeauty.nl 

Schoonheid 
vanbinnen én vanbuiten

op huidproblemen, maar ook lekker ter ontspanning. 
Iedereen heeft het tegenwoordig zo druk, het is fi jn 
om een momentje voor jezelf te hebben. Heb je 
een specifi ek probleem? Dan zoek ik dat tot in de 
puntjes uit en stellen we samen een persoonlijk plan 
op. Ook een voedingsadvies hoort daarbij. Ik heb 
ervaren dat een groot deel van de huidproblemen 
uiteindelijk terug te voeren is op wat je binnenkrijgt via 
je voeding.”

Volle kracht vooruit
Een pedicure behandeling is eveneens mogelijk 
(eventueel met gellak als fi nishing touch). 
Amber verkoopt bovendien ook nog eens 
lichaamsverzorgingsproducten en deodorant 
van Loveli. “Die zijn puur natuur, zonder allerlei 
schadelijke chemicaliën en niet getest op dieren. De 
onderneemster is tegelijk met mij gestart, vandaar 
de link.” De producten lopen als een speer dus 
kennelijk was het een slimme zet. We kunnen niet 
anders zeggen: Amber is een behoorlijk bezige bij. 
“Dat maakt het ook zo leuk. Iedere dag is anders. Al 
met al vind ik dat ik het best goed voor elkaar heb. 
De sluiting tijdens de coronaperiode was natuurlijk 
moeilijk. Ik was zo gelukkig toen ik weer de deuren 
mocht openen, ik had het enorm gemist. Op de 
lange termijn zou ik best een grotere ruimte willen 
met eventueel aanvullend een winkeltje. Ik wil niet 
stilstaan, ik heb nog veel te veel plannen!”

“Als tiener deed ik vaak heel veel make-up op om 
de acne te verbergen. Ik werd er erg onzeker van 
en voelde me soms best eenzaam. Ik had het geluk 
dat ik een schoonheidsspecialiste vond die wist wat 
ze moest doen om de acne te verminderen. Vanaf 
het begin stelde zij me helemaal op mijn gemak. 
Dat is me altijd bijgebleven. Het is toch fantastisch 
als je iemand zo kunt bijstaan?” Vanuit Ambers 
salon in Heusden doet ze dat nu zelf. “Ik geef mijn 
klanten mee dat je huid niet is wie je bent. Ook als 
je huidproblemen hebt, moet je je prettig voelen in 
je eigen lijf. Uiteindelijk is immers niemand helemaal 
perfect.”

Gastvrijheid en vertrouwen
“Ik ben ontzettend blij met mijn eigen plekje”, 
vervolgt Amber enthousiast. “Ik zit midden in het 
levendige centrum, maar ik kan heel eenvoudig wat 
meer privacy creëren als dat nodig is bij bepaalde 
behandelingen. Sowieso doe ik mijn best om ervoor te 
zorgen dat je je welkom voelt en dat je mij vertrouwt 
als je bij mij in de stoel ligt. Ik leg van tevoren 
precies uit wat ik ga doen zodat je weet wat je kunt 
verwachten.”

Een persoonlijk plan
Je kunt bij Amber’s art of beauty terecht voor 
allerhande gezichtsbehandelingen (met producten 
van Thalion) en fruitzuurpeelings. “Niet alleen gericht 
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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

“Tot mijn vreugde heb ik een heel gemêleerd 
publiek. Jonge stellen, gezinnen met kinderen 
en het oudere publiek van 60, 70 en 80 jaar. Ik 
heb heel veel lol in het feit dat er tussen de 
scholieren en studenten ook zeventigers en 
tachtigers zitten die net zo hard meegaan op wat 
ik ze voorschotel. Voor mij is die breedte in het 
publiek heel belangrijk”, vertelt Dolf.

De comedian merkt dat sinds de coronapandemie 
zijn publieksamenstelling wel is veranderd. “Het 
oudere publiek blijft nog weg. Dat moeten we 
terugveroveren”, legt hij uit.

Terug in het theater
Dolf voelt dat er bij het publiek veel meer 
beleving is dan voor de coronacrisis. “Ik benoem 
dat bewust in die eerste minuten: ‘Lieve mensen, 
we zijn terug in het theater’. Dat levert altijd 

Cabaretier Dolf Jansen besluit ook dit jaar met een gloednieuwe 
oudejaarsvoorstelling: Het Jansen Vaccin. Hoewel zijn zalen weer bijna vol zitten, 
ziet Dolf dat er nog steeds een belangrijke groep mist. “Verspreid door mijn zalen 

zag ik voorheen altijd oudere echtparen, maar dat is nu veel minder.”

Dolf Jansen: 

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
Dat moeten we terugveroveren’

gejuich op. Er is vreugde dat het weer kan en 
mag”, vertelt hij. De toeschouwers zijn blij, 
maar de theaters leven nog steeds in onzekere 
tijden. “Nu is het belangrijk om de zalen weer 
te vullen en overeind te houden. En mensen die 
twijfelen duidelijk te maken dat ze veilig kunnen 
komen.”

Meer empathie en medemenselijkheid
Tot slot hoopt de cabaretier dat iedereen zijn 
‘Jansen Vaccin’ wil nemen. “Als dat bij je in de 
arm wordt gezet, dan loop je met meer 
empathie en medemenselijkheid naar buiten”, 
besluit hij.

Dolf trekt tot eind 2021 met zijn programma 
Het Jansen Vaccin door het land. Kijk op 
theater.nl voor de speellijst.

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
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In conversatieIn conversatie
met de aanschouwermet de aanschouwer

Sinds 1 augustus 2020 is Sinds 1 augustus 2020 is Artwork Corine gevestigd aan de  gevestigd aan de 
Hooisteeg 10 te Waalwijk. De geboetseerde sculpturen en Hooisteeg 10 te Waalwijk. De geboetseerde sculpturen en Hooisteeg 10 te Waalwijk. De geboetseerde sculpturen en 
wandornamenten van beeldend kunstenaar Corine Kroezen zijn een wandornamenten van beeldend kunstenaar Corine Kroezen zijn een wandornamenten van beeldend kunstenaar Corine Kroezen zijn een 
conversatie met de aanschouwer. Elk werk is gemaakt met het doel de conversatie met de aanschouwer. Elk werk is gemaakt met het doel de conversatie met de aanschouwer. Elk werk is gemaakt met het doel de 
ogen te strelen, een gevoel ontlokken en aan te zetten tot nadenken. ogen te strelen, een gevoel ontlokken en aan te zetten tot nadenken. ogen te strelen, een gevoel ontlokken en aan te zetten tot nadenken. 

Corine haalt haar inspiratie uit de natuur waarbij vooral Corine haalt haar inspiratie uit de natuur waarbij vooral 
bomen, jaarringen en boomstammen een grote rol spelen. bomen, jaarringen en boomstammen een grote rol spelen. 
Daarnaast heeft ze een grote liefde voor alles wat er in de Daarnaast heeft ze een grote liefde voor alles wat er in de 
zee te vinden is en de beweging van  water op zich.zee te vinden is en de beweging van  water op zich.

Na een opleiding tekenen en schilderen aan de Na een opleiding tekenen en schilderen aan de 
kunstacademie kwam zij bij toeval in aanraking met klei. kunstacademie kwam zij bij toeval in aanraking met klei. 
Daarna heeft ze workshops en masterclasses gevolgd om Daarna heeft ze workshops en masterclasses gevolgd om 
verschillende technieken aan te leren. verschillende technieken aan te leren. 

Het scheppen van iets nieuws en als kunstenaar een Het scheppen van iets nieuws en als kunstenaar een 
vertaalslag maken van wat je in de natuur tegenkomt vertaalslag maken van wat je in de natuur tegenkomt 
is een geweldige uitdaging.  Daarbij is Corine altijd op is een geweldige uitdaging.  Daarbij is Corine altijd op 
zoek naar niet alledaagse vormen om met de klei, in de zoek naar niet alledaagse vormen om met de klei, in de 
opbouw van het werk, al te experimenteren. opbouw van het werk, al te experimenteren. 

Wanneer Corine in haar atelier aan het werk is, kunt u Wanneer Corine in haar atelier aan het werk is, kunt u 
altijd binnenlopen om te ervaren hoe zij haar werk maakt altijd binnenlopen om te ervaren hoe zij haar werk maakt 
en een deel van haar werk te bekijken. en een deel van haar werk te bekijken. 

Voor meer informatie loop eens vrijblijvend binnen of Voor meer informatie loop eens vrijblijvend binnen of 
kijk op haar website kijk op haar website 
www.corinekroezen.nlwww.corinekroezen.nl

Artwork Corine  |  Hooisteeg 10 Waalwijk  |  www.corinekroezen.nl
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PARTYVLAAI
Al sinds 1996 is PartyVlaai dé vlaaienspecialist in de regio Waalwijk. Bakkers Abdel Chraou 
en Henk Klein staan de hele dag in de eigen bakkerij, waar alleen gebruik wordt gemaakt 
van zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Maar PartyVlaai staat in de wijde omgeving 
ook bekend om de red velvet cake, de halve zool-koeken, appelfl appen, de populaire 
progrestaarten en natuurlijk de Brabantse worstenbroodjes (óók vegan, glutenvrij en halal). 
ook bekend om de red velvet cake, de halve zool-koeken, appelfl appen, de populaire 
progrestaarten en natuurlijk de Brabantse worstenbroodjes (óók vegan, glutenvrij en halal). 

Aan het begin van dit bijzondere jaar herintroduceerde 
PartyVlaai de ‘halve zool’: een roomboterdeegkoek met 
amandelspijs en een vleugje kaneel, in de vorm van een 
schoenzool. De Langstraat is de streek waar van oudsher 
leerlooiers en schoenenfabrieken actief zijn. Tot de sluiting 
van het Nederlands Leder en Schoenen Museum was in 
het museumcafé de zogenoemde ‘halve zool’ verkrijgbaar, 
exclusief geleverd door PartyVlaai uit Waalwijk.

Zool voor de ziel
“Een mooie manier om deze regio op de kaart te zetten. 
Maar de koek staat ook voor verbinding tussen mensen, voor 
verbroedering en liefde. Eigenlijk geven we de mensen in 
deze coronacrisis ‘een zool voor de ziel’,” aldus banketbakker 
Abdel Chraou.

Cadeaupakket als hart onder de riem
De feestbakker van Waalwijk bezorgt mensen graag 
een goed gevoel, vertelt Chraou: “Dit jaar hebben 
bedrijven hun medewerkers waarschijnlijk (veel) 
minder gezien dan normaal. Daar mogen we best even 
bij stilstaan. En in Waalwijk doen we dat graag met 
iets lekkers erbij. Daarom denken wij graag mee over 
een cadeaupakket om medewerkers en collega’s een 
hart onder de riem te steken. Denk aan een roomboter 
amandelstaaf of -letter, een pepernootvlaai, kerstbrood, 
sint- of kerstcake of een PartyVlaai cadeaubon. De 
pakketten zijn op maat samen te stellen, voor elk 
gewenst budget, en kunnen worden thuisbezorgd of 
per post verstuurd. Zo kunnen we dit rare jaar tóch 
een beetje feestelijk afsluiten.”

de vrolijkste banketbakker
van de Langstraat

Grotestraat 219, Waalwijk  |  0416-560010  |  www.partyvlaai.nl
SINDS 1996

amandelspijs en een vleugje kaneel, in de vorm van een 
schoenzool. De Langstraat is de streek waar van oudsher 
leerlooiers en schoenenfabrieken actief zijn. Tot de sluiting 
van het Nederlands Leder en Schoenen Museum was in 
het museumcafé de zogenoemde ‘halve zool’ verkrijgbaar, 
exclusief geleverd door PartyVlaai uit Waalwijk.

Zool voor de ziel
“Een mooie manier om deze regio op de kaart te zetten. 
Maar de koek staat ook voor verbinding tussen mensen, voor 
verbroedering en liefde. Eigenlijk geven we de mensen in 
deze coronacrisis ‘een zool voor de ziel’,” aldus banketbakker 
Abdel Chraou.

Grotestraat 219, Waalwijk  |  0416-560010  |  www.partyvlaai.nl
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Met ruim dertig jaar 
ervaring op zak vond 

Harley Lisapaly 
afgelopen jaar de tijd 

rijp om voor zichzelf te 
beginnen. Als 

onafhankelijk allrounder 
is hij sindsdien dé 

specialist op het gebied 
van heating en cooling.

 “Er zijn heel wat mensen werkzaam in deze 
branche”, begint Harley zijn verhaal. “Maar 
er zijn er maar weinig die, zoals ik, alle 
disciplines beheersen. Bij mij ben je 
namelijk niet alleen aan het juiste adres 
voor de aanschaf van warmtepompen, 
cv-ketels, zonnepanelen en airconditioning, 
ik kan de systemen óók installeren, 
onderhouden en alle bijkomende 
werkzaamheden verzorgen.” 

 De beste oplossing 
 Bij alles wat hij doet, vindt Harley service 
en klantgericht werken ontzettend 
belangrijk. “Ik kom dan ook altijd eerst 
geheel vrijblijvend bij de mensen thuis om 
hun wensen te bespreken en om te bekijken 
wat ter plekke mogelijk is. Daarover 
adviseer ik ze ook altijd uitgebreid en ik 
vertel eerlijk wat de voor- en nadelen zijn 

By Harley  |  Eigenaar: Harley Lisapaly  |  Amerikastraat 43, Kaatsheuvel

Allrounder in
heating & cooling

van de verschillende opties. Ik verkoop 
niet om het verkopen, maar wil mijn 
klanten echt de best mogelijke 
oplossing bieden. En dat is iets wat 
bijzonder wordt gewaardeerd, hoor ik 
vaak terug. Het overgrote deel van de 
mensen bij wie ik langsga en die van mij 
een offerte krijgen, schakelt mij 
vervolgens ook daadwerkelijk in.”

 Huizen verduurzamen 
 Harley is enthousiast over zijn vak en 
dat merken ook zijn klanten. “Ik vind het 
een uitdaging om mensen te kunnen 
helpen door ze de best mogelijke 
oplossing voor hun situatie te kunnen 
bieden en hun huizen te verduurzamen. 
Daar ligt toch de toekomst! Mooi dat ik 
daar met mijn bedrijf en expertise mijn 
steentje aan bij kan dragen.” 

BRUISENDE/ZAKEN

 ‘Eerlijk advies en een goede service staan bij mij voorop’

06-26482527  |  www.byharley.nl  

Allrounder in
heating & cooling



Skin Care
Ook voor jouw huidprobleem is er een oplossing

Onze huid is een 
kostbaar bezit. De huid

beschermt ons tegen 
schadelijke invloeden 

zoals virussen, 
bacteriën, warmte, 
kou en uitdrogen. 

Bovendien laat de huid 
zien hoe het met 

ons gaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Skin Care, ook voor jouw huidprobleem is er een 
oplossing

Skin Care

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.

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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LOOKING/GOOD

Tips voor een 
stralend kerstkapsel

Half-top knot
Houd je look eenvoudig en stijlvol met de klassieke maar toch 
moderne ‘half-top knot’. Krul de losse haren voor een 
onvergetelijke look. Het enige dat je nodig hebt is een 
haarelastiekje, haarspelden en wat texturerende spray.

Grote krullen en sexy golven
Maak je look af met volumineuze krullen of sexy golven. Wil je 
iets extra’s, probeer dan een klein deel van het haar vast te 
zetten met een haaraccessoire. Het enige dat je nodig hebt 
om deze look te bereiken is een krultang van twee inch.

Ballerina knot
Een ballerina knot is een gemakkelijke manier om je hele look 
samen te brengen. De sleutel tot deze stijl is om de randen 
strak te houden, maar de knot een beetje los. Op die manier 
heeft je look nog steeds die natuurlijke en moeiteloze fl air.

Slanke hoge paardenstaart
Een slanke, hoge paardenstaart kan elke outfi t onmiddellijk 
naar een hoger niveau tillen. Overweeg dit kapsel voor de 
feestdagen wanneer je op zoek bent naar een scherpe maar 
minimale algehele look. Voeg een druppel haarolie toe om 
opvliegers glad te strijken en je bent klaar om te gaan.

De feestdagen komen eraan, en zo dus ook de chique outfi ts.
Maar het kan toch zeker niet, dat het je aan een stralend kapsel ontbreekt?

Tips voor een 

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

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

De keuken die bij u pastDimar Pelle

Neem contact op voor de mogelijkheden
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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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Centrale weg 11b, Geertruidenberg
0162-722021

info@ladieswithstyel.nl

www.ladieswithstyel.nl

draaideuren

schuifdeuren
vouwdeuren
taatsdeuren

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

Centraleweg 11 b, Geertruidenberg  |  0162-514339  |  www.albin-ce.nl

GARAGEDEUREN op maat,
een sieraad voor uw woning

Uw huis is prachtig maar mist wellicht de fi nishing 
touch van een fraaie en praktische garagedeur. U zoekt 
een betrouwbaar en duurzaam product, dat eenvoudig 
en veilig kan worden bediend. Maar vooral ook een 
garagedeur die gemaakt is op basis van uw persoonlijke 
wensen en volledig in harmonie is met uw woning.
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2021 is bijna voorbij. Maar wat er in 
de wereld gebeurt, is nog lang niet 
voorbij. Waar staan we nu en waar 
gaan we naartoe?  

Vragen om over na te denken. Wat staat er 
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

Het leven is een avontuur om te ondergaan, 
een mysterie om te ontdekken, een kans om 
te benutten, een uitdaging die we moeten 
aangaan. Het leven is zowel de reis als de 
bestemming. Het leven is zo mooi. 
Ontwaak, leef. 

Om het nieuwe jaar te beginnen met 
positieve kracht en inspiratie, begin ik in 
januari met het Leef Je Mooiste Leven 
Jaarprogramma 2022. Alle info vind je op 
mijn website.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.

~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag

MICHAEL PILARCZYK

Michael  Pilarczyk

Tijd voor

      bezinning

Create brilliant memories

info@bythirsa.com
www.bythirsa.com

In een vrijblijvende afspraak, bij
jou thuis of bij Thirsa (goudsmid)
in haar atelier in Waalwijk
bespreken we wat je wensen
zijn. Stroom je over
met ideeën? Of heb
je juist wat inspiratie
nodig? Hoe dan ook,
we helpen je graag
precies te vinden
wat je zoekt.

Create brilliant memories this
Christmas!

Een onvergetelijke kerst omgeven
door de mensen van wie je het
meeste houdt...
Verras jij je geliefden met een
persoonlijk, uniek en prachtig
handgemaakt sieraad?

Een sieraad net zo speciaal als
degene die hem krijgt.
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ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

Elke dag  
verse 

vleeswaren
en heerlijke 

dranken

Elke dagElke dag

vleeswarenvleeswaren
en heerlijke en heerlijke 

drankendranken

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk
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 Geavanceerde technologie 
 Een gevoel van luxe aan boord: door de geavanceerde technologie wordt het 
gebruik van de auto vereenvoudigd. Bijvoorbeeld dankzij het forse Extended 
Head-Up Display en de verschillende rijhulpsystemen, zoals Highway 
Driver Assist. Nieuwe infotainment-interface met een centraal 12-inch 
HD-touchscreen. Dit systeem biedt een natuurlijke spraaksturing en een 
aanpasbaar display met widgets, zoals bij een tablet. 

 Snel weer vol energie 
 Het nieuwe model is als eerste leverbaar met de geheel nieuwe Citroën 
Advanced Comfort-actieve vering waarmee reizen voelt als zweven op een 
vliegend tapijt. Het interieur geeft het ultieme loungegevoel en biedt volop 
comfort dankzij nieuw ontwikkelde Advanced Comfort-stoelen. De C5 X heeft 
een laadruimte van 545 liter, een hogere zitpositie, grotere bodemvrijheid 
en een stoere uitstraling. Lokaal emissievrij rijden kan ook, want Citroën 
introduceert van de C5 X ook een plug-in hybrideversie. 

Citroën presenteert zijn nieuwe vlaggenschip: de C5 X. Met dit 
nieuwe model blaast Citroën nieuw leven in het segment dankzij 
een origineel ontwerp dat de elegantie van een sedan en de 
dynamiek van een stationwagon combineert met de robuustheid 
van een SUV. De nieuwe Citroën C5 X is de meest geavanceerde 
interpretatie van de Citroën-fi losofi e, inclusief unieke comfort-
features, een uitgesproken styling en toptechnologie zoals een 
12-inch HD-touchscreen. 

De nieuwe Citroën C5 X

Meer weten?
Binnenkort komt de nieuwe Citroën C5 X op de markt. Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Laat 
dan uw gegevens achter op onze website. Zodra hij geïntroduceerd wordt nemen we contact op.

Daniël Vos Verkoopadviseur

Den Bosch Rietveldenweg 58 A  |  073 621 9023
Waalwijk Zanddonkweg 2  |  0416 33 33 21
Genderen (occasion center) Genderensedijk 11  |  0416 35 11 05

info@vosgewoongoed.nl  |  www.vosgewoongoed.nl

De nieuwe Citroën C5 X

Binnenkort komt de nieuwe Citroën C5 X op de markt. Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Laat 
dan uw gegevens achter op onze website. Zodra hij geïntroduceerd wordt nemen we contact op.

Daniël Vos Verkoopadviseur

Ook zo nieuwsgierig? Meld je dan alvast aan online om op de hoogte te blijven!
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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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Wees ambitieus in december
Ram 21-03/20-04
December zal bevestigen dat jij de 
meester van je realiteit bent. Je stemming 
zal positief en optimistisch zijn.

Stier 21-04/20-05
Je zal je goed voelen, omringd door familie 
of in relatie en je zult zeker gaan genieten 
van rust. Een potentieel succes zal je 
vooruitbrengen.

Tweelingen 21-05/20-06
Je zal niet stilzitten in december. In deze 
periode stem je je perfect af op de 
kerstenergie. Quality time met je gezin is 
van onschatbare waarde.

Kreeft 21-06/22-07
December zal in het teken staan van 
relaties. Ook zal het je een versoepeling van 
verplichtingen brengen.

Leeuw 23-07/22-08
Je zal erg terughoudend zijn in december. 
Dit helpt je om kalm te blijven en het zal 
een gunstig effect hebben op je familie.

Maagd 23-08/22-09
In de laatste maand van het jaar krijg je de 
broodnodige rust. Onder invloed van de 
zon zal je gemoedstoestand positief zijn 

Weegschaal 23-09/22-10
Je ervaart een optimistische bui. Je zal 
trots zijn op wat je dit jaar hebben kunnen 
overwinnen. Vertrouwen is zeker aanwezig.

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt de neiging om een   helpende hand 
te bieden aan iedereen. Het zal je ook niet 
ontbreken aan motivatie. Kijk uit dat je niet 
te zelfzuchtig wordt.

Boogschutter 23-11/21-12
Je zult in deze periode veel energie voelen. 
Als u weet wat uw doel is, ben je bereid om 
er onder alle omstandigheden voor te gaan.

Steenbok 22-12/20-01
Mensen om je heen zullen je aanwezigheid 
waarderen, je zult beseffen dat er 
belangrijker dingen zijn dan werk.

Waterman 21-01/19-02
December wordt voor jou een van de 
meest aangename maanden van het jaar. 
Zodra je Kerstmis zult doorbrengen met je 
naasten zullen je relaties worden versterkt. 

Vissen 20-02/20-03
Je zal worden ondergedompeld in het 
vergaren van informatie. Naasten zullen 
ook de interesse opmerken. Vergeet alleen 
niet dat familie de hoogste prioriteit heeft.

HOROSCOOP

Boogschutter
Uw stemming 
zal positief en 
optimistisch 

zijn

december

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

Jouw personal trainer
Wil je afvallen? Meer spieren? Je conditie verbeteren? Of heb je vooral iemand 
nodig die zorgt dat jij in actie komt? Wat de reden ook mag zijn, een Personal 
Trainer helpt jou om jouw doelen te bereiken. Je bent tot meer in staat dan je 

zelf zou denken en een Personal Trainer zal jou net dat stapje extra laten zetten.

Een personal trainer? Dat is toch heel erg duur? Dat heb je mis, het hoeft 
helemaal niet zo te zijn! Wij bieden ‘TopFit voor een Basic Prijs’ aan en dat geldt 
ook voor onze Personal Trainingen. Wij geloven dat personal training voor veel 
mensen misschien wel de meest effectieve manier van trainen is. Snel resultaat 
gegarandeerd en je hebt altijd een stok achter de deur!

Loop gerust 
even binnen.

U bent altijd welkom 
om eens te komen 
kijken of een keer 

gratis mee te trainen.



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.
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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

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



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!

Voor bedrijven, verenigingen en 

afgesproken tijden komen wij bij uw bedrijf 
of vereniging langs om de drankvoorraad te 

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.

waar nodig. Frisdranken, maar ook alcoholische dranken. 

en schoonmaakartikelen.

Eigenaar: Marco Klijn
Modelleur 6, Kaatsheuvel

0416-274586
www.klijnadvies.nl

“ONDERNEMING 
STARTEN?

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

Een onderneming starten?
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.



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

Kun jij van al het snoepgoed 
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?

Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en 
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is 

dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van 
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen 

thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met 
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken 

en van te genieten.  

Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook 
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd 
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje 

chocolademelk bij visite op tafel. 

Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten 
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen 

betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk 
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes, 

maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er 
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter. 

Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans 
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen 
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik 

de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.

De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter! 

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream



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 
bezorgorganisaties, zodat je 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. Verder vind je 
bij ons onder andere prachtige kaarten, 
wanddecoratie van Heinen Delfts Blauw 
en leuke decoraties voor in huis. 

Breng jij binnenkort een bezoek?

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



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’

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.

Pr.Irenestraat 30       5151 GS Drunen
KvK tilburg nr.18045819       btw. nr. 153313638b01

Bank nr: NL43INGB0005341618  tnv. G.C.C.M. Keetels
M: 06-41027218    E-mail: keetels30@hotmail.nl

www.facebook.com/fluppiedeclown

BAL LONNENDECORAT I E S

BAL LONNENCLOWNFLUPP I E

Pr.Irenestraat 30       5151 GS Drunen
KvK tilburg nr.18045819       btw. nr. 153313638b01

Bank nr: NL43INGB0005341618  tnv. G.C.C.M. Keetels
M: 06-41027218    E-mail: keetels30@hotmail.nl

www.facebook.com/fluppiedeclown

BBKKKKKKGGGGGGGGGGGG
BALLONNENDECORAT I E S

BAL LONNENCLOWNFLUPP I E

Prinses Irenestraat 30, Drunen  |  06-41027218  |  GkBallonnendecoraties

Met de ballondecoraties van 
GK Ballonnendecoraties 

wordt jouw volgende 
evenement of feest een 

onvergetelijke dag! 
Je kunt denken aan 
een ballonnenboog, 

ballonpilaren, ballonharten, 
ballonslingers, 

ballonwanden, ballonfi guren 
en helium ballonnen.

Bel voor de mogelijkheden!
06-41027218

vierenversieren?

Iets te

of n?n?reren?n?
JUBILEUM 

Al onze 
ballonnen zijn 

biologisch 
afbreekbaar

HUWELIJKFEESTJE
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A.P. Schalken
Nachtveiligheidsdienst bv

Een kwestie
van vertrouwen

A.P. Schalken Nachtveiligheidsdienst bv
n i

Tel. | info@schalken.nl | www.schalken.nl

Wij zijn ministerieel erkend (ND 415) en werken volledig onafhankelijk

Adv. Schalken tbv Bruist.indd   1 13-05-15   12:15

Objectbeveiliging 
Evenementenbeveiliging 
Collectieve beveiliging 
Winkelsurveillance 
Portiers- en receptiediensten 
Alarmopvolging
Mobiele surveillance 
Mobiele alarminstallaties
Woonhuisbeveiliging 
tijdens vakanties

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!

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!

Bruist wenst
alle lezers

warmefeestdagen

Bruist wenst alle
lezers warme

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

feestdagen

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist



BRUIST/RECEPTBRUIST/RECEPT

Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: 
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. 

Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.

INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen

2 el olijfolie 
2 takjes tijm

peper en zout 
10 g salie

300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje

2 el boter 
1 el mosterd

1 el bloem

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een 
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel 
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en 
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter 
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de 
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet 
opnieuw 10 minuten in de oven.

Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op 
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter 
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid 
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat 
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.

Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in 
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes 
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

2 PERSONEN - 25 MIN.

Varkenshaas met 
aardappelen uit de oven

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: Varkenshaas is ongetwijfeld een van de populairste stukjes vlees. En terecht: 
varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. varkenshaas is superlekker, maar je moet wel weten hoe je het goed klaarmaakt. 

Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.Volg dit recept en je zet vrij eenvoudig een feestelijk kerstdiner op tafel.

INGREDIËNTEN
400 g krielaardappelen

2 el olijfolie 
2 takjes tijm

peper en zout 
10 g salie

300 g varkenshaasje
½ runderbouillonblokje

2 el boter 
1 el mosterd

1 el bloem

BEREIDINGBEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een Verwarm de oven voor op 200 °C. Halveer de krielaardappelen. Bedek een 
bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel bakplaat met bakpapier en schik hierop de krielaardappelen. Besprenkel 
met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en met de olijfolie en leg er de takjes tijm bij. Breng op smaak met peper en 
zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.zout. Zet 12 minuten in de voorverwarmde oven.

Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter Hak de salie fi jn. Kruid de varkenshaas met peper en zout. Smelt de boter 
in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de in een pan en voeg de varkenshaasje. Bak het vlees rondom. Haal de 
bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet bakplaat met de aardappelen uit de oven, leg de varkenshaas erbij. Zet 
opnieuw 10 minuten in de oven.opnieuw 10 minuten in de oven.

Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op Neem de pan waarin je het vlees gebakken hebt en zet deze opnieuw op 
het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter het vuur. Strooi er bloem bij en meng goed. Voeg per persoon 100 milliliter 
water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid water en de mosterd toe. Verkruimel er de aangegeven hoeveelheid 
runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat runderbouillon bij. Voeg de salie toe. Meng alles goed door elkaar en laat 
kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.kort inkoken. Breng de vleessaus op smaak met peper en zout.

Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in Haal het vlees en de aardappelen uit de oven. Snijd de varkenshaas in 
plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes plakjes. Schep de aardappelen op borden en schik er de plakjes 
varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.varkenshaas bij. Schenk er vleesjus over en serveer.

2 PERSONEN - 25 MIN.

Varkenshaas Varkenshaas 
aardappelen uit de ovenaardappelen uit de oven

Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.Smakelijk eten, fi jne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
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In de donkere december-
maand is het extra gezellig 
om thuis te genieten. Haal 
een boom in huis en leg er 

voor iedereen een cadeautje 
onder. En dan lekker op de 

bank (online) bladeren door 
deze feestelijke editie van 

Bruist en puzzelen voor
mooie prijzen. 

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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-8-8.

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

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

  

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op een

prik 
bubbels 
water 
apparaat 

drinken 
smaakje 
kerst
soda

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

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met onder andere 
muskmoleculen, bergamot, 
vanille, rozen en civet. Voor 
dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

PUZZELPAGINA

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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ERVAAR DE UNIEKE 500E & E-DUCATO

48 UUR LANG
Scan de QR-code en plan direct uw 48 uurs proefrit.
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