
We kunnen weer 
naar buiten!
Roosmarijn 
Luyten:
'Dan word ik 
heel gelukkig'
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Bruisende lezer,

Het is april, een maand waarin we heel wat te vieren hebben: 
Koningsdag, Pasen en natuurlijk de lente die nog niet zo lang 
geleden haar intrede heeft gedaan. Kom maar op met die heerlijke 
voorjaarszon en de lentekriebels, wij zijn er klaar voor! Jij ook? 
Mocht je toch nog wat moeite hebben met de overgang van de 
winter naar de lente, dan geven we je verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist wat fi jne tips om de lente te vieren.

Ongetwijfeld voelt ook musicalactrice Roosmarijn Luyten de 
lentekriebels. Waar zij nog meer de positieve kriebels van krijgt? 
Van haar rol in de hitmusical Hij Gelooft in Mij. Hoe het kan dat 
zij daar dag in, dag uit van blijft genieten, lees je in het bruisende 
interview dat wij met haar hadden. 

En niet alleen Roosmarijn bruist, ook alle ondernemers die wij 
spraken bruisen van de energie. Het voorjaarszonnetje doet 
duidelijk iedereen goed en zorgt ervoor dat er weer positief naar 
de toekomst gekeken wordt. Benieuwd naar al deze positieve 
verhalen? Blader dan snel verder en laat je inspireren!

Lea en Marcel Bossers

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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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.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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BRUIST/BODY&MIND

Zodra de eerste voorjaars zonnestralen zich laten zien, komen ze tevoorschijn: 
de lentekriebels. We willen naar buiten, fl irten meer, voelen ons vrolijker en 

zijn uitbundiger dan in de winter. Laat de lente nog meer in je leven met onze 

bruisende tips.

ZORG VOOR JE LICHAAM Scrub die oude winter-
cellen van je huid. Geef je voeten - die de hele 
winter opgesloten hebben gezeten -  een ‘grote 
beurt’ en lak je teennagels alvast in een vrolijk 
kleurtje. Breng een bezoekje aan de kapper en 
ga de lente stralend tegemoet. April is bij uitstek 
de maand om te gaan sporten. Schrijf je in bij de 
sportschool en sport de overtollige winterkilo’s 
eraf. Gooi al je energie in de strijd en zie jezelf in 
gedachten al met een strak lichaam in bikini op het 
strand.  

VERWEN JEZELF Langzaam loopt het kwik op en 
prikt het eerste lentezonnetje voorzichtig door de 
winterse wolken. Hoog tijd voor een bezoekje aan 
de stad waar de voorjaarscollectie al enige tijd in 
de rekken hangt. Gun jezelf een nieuwe aankoop 
waarmee je de wintermaanden defi nitief gedag zegt. 
Trakteer jezelf op een grote bos tulpen. De zomer is 
in aantocht en dat mag best gevierd worden.

De afgelopen maanden hebben we voornamelijk 
binnenshuis genoten. Nu de temperatuur stijgt, 
is het tijd om de deur uit te gaan. Ga op de fi ets 
naar je werk, maak een voorjaars wandeling of 
neem de tuin onder handen. Bewegen is niet 
alleen goed voor je lichaam, het maakt je ook 
gelukkiger.  

GA NAAR BUITEN De zon zorgt voor de 
aanmaak van vitamine D en dat is heel goed 
voor je lichaam. Bovendien zorgt zonlicht ervoor 
dat we ons beter voelen. Breng daarom je 
lunchpauze een paar keer per week door in het 
voorjaarszonnetje. In de lente ontwaakt de natuur, 
breekt de zon door en worden onschuldige 
lammetjes en andere dieren geboren. Laat je 
inspireren door de frisse energie die de lente 
met zich meebrengt en trek er samen met je 
vriend(in), ouders, vrienden en/of kinderen op uit. 

Lentekriebels, 
geef jezelf een boost!

Nog meer tips voor een bruisende lente? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

LAAT DE ZON 
WEER BINNEN! 
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN

Helemaal van deze tijd zijn 
de industriële schuifdeuren, 
taatsdeuren en scharnier-
deuren met een stoere en 

robuuste uitstraling. 
Industriële schuifdeuren op 
maat komen niet alleen in 
het interieur tot hun recht, 

maar het systeem is 
daarnaast ook zeer geschikt 

voor buiten. Denk hierbij aan 
het ‘afsluiten’ van een 

overkapping of tuinkamer. 
Trek de strakke lijnen en 

industriële uitstraling door 
naar buiten en creëer ook 

hier een geweldige 
functionele blikvanger. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL•  KASTEN  •  INDUSTRIËLE DEUREN  •  TRAPRENOVATIE  •  SCHUIFWANDEN
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HALLMARK
Verras je familie, vrienden en collega’s met 
de leukste kaartjes. Vergeet nooit meer een 
verjaardag, of moederdag (8 mei), en stuur 
gemakkelijk een kaart of cadeau dat je op 
voorhand vastlegt. Maak je keuze uit een 
ruime collectie wenskaarten van de beste 
kwaliteit. Of ga voor een cadeau zoals 
bloemen, ballonnen, chocolade, drank, 
beautyproducten en nog veel meer. 
Personaliseer je kaart naar eigen smaak, 
voeg een tekst en leuke decoraties toe. Als 
laatste kies je een adres en versturen maar! 
www.hallmark.nl
laatste kies je een adres en versturen maar! 

Hallo 
lente!

Ook deze maand hebben we weer Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld enkele Bruist Deals samengesteld 
voor onze lezers. Neem een kijkje voor onze lezers. Neem een kijkje 
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profi teer 
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Gespecialiseerd in stickerproducten, 
bedrukkingen en houtproducten. 
Voor particulieren en B2B. 

MOEDERDAG EN VADERDAG 
CADEAUS

In onze Studio aan huis vervaardigen wij woonaccessoires en 
cadeaus voor elk moment. 

Handgemaakt en 
100 % handgetekend, 100 % handgetekend, 
persoonlijker kunnen persoonlijker kunnen 
we het niet maken.

www.DeLangstraatshop.nl

DRY OIL SUN SPRAY 
VAN THAT’SO
That’so is ongeëvenaard als het om de self tan 
producten gaat, maar ook op het gebied van 
zonbescherming kun je niet om het merk heen. 
De Dry Oil Sun Sprays bevatten allemaal 3 SFP 
in 1 fl acon. Spray je één keer, dan ben je met 
factor 20 beschermd. Spray je kort daarna 
weer met factor 30 etc. Er is ook een sun spray 
die tevens anti-insecten is en een spray voor 
mensen met tatoeages zodat, deze niet 
verkleuren door de zon. 175 ml, € 25,- 

www.thatso.nl
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SHOPPING/NEWSLOWLANDERS 100% 
NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 
april gelanceerd: 100% Nature Positive gin. 
Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 
spar, rozemarijn en citroen. Helder en fris, 
bomvol citrustonen en verse kruiden en 
volledig klimaatpositief! Deze wordt 
gemaakt met verse botanicals van lokale, 
zero-waste verticale stadsboerderijen, in 
combinatie met gerecyclede ingrediënten. 
De innovatieve kartonnen fl es wordt 
gemaakt van 94% gerecycled materiaal en 
is zelf 100% recyclebaar. Vanaf april 
exclusief beschikbaar bij Gall&Gall.

www.lowlander-beer.com

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

NATURE POSITIVE GIN
Een wereldwijde primeur van Lowlander wordt in 

Een buitengewoon smaakvolle, low-impact gin, 
gedistilleerd met jeneverbes, limoen, kardemom, 

Doe
mee en 

win
lente!

GUINNESS (0,0%)
De Guinness Draught 0.0 is een 
donkerkleurig, alcoholvrij stout bier 
gebrouwen in Ierland en qua smaak 
identiek aan de reguliere Guinness, 
inclusief de karakteristieke 
schuimkraag. De ontwikkeling van dit 
alcoholvrije bier duurde vier jaar en 
net als de originele variant heeft het 
een romige, zachte smaak met een 
klein zoetje. Ook zit er in de blikjes 0.0 
bier - net als bij de gewone variant - 
een balletje dat bij het openen zorgt 
voor de volle, romige schuimkraag. 
www.guinness.com

UNION FLOW
Dankzij de frisse retrolook van de Union Flow 
val je direct op en samen stelen jullie de 
show. Deze opvallende fi ets is beschikbaar 
in verschillende frisse kleuren, en telkens 
met stijlvolle, lichte banden. Op die 
manier cruise je soepel 
stad en land 
door. Vanaf 
€ 479,- 
www.union.
nl/fl ow
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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

LEZERSACTIE* 
Bruist Ecofriendly 
Powerbank
Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
jij nooit meer zonder 
stroom. De powerbank 
is tot honderd keer 
oplaadbaar en biologisch 
afbreekbaar. Geschikt voor 
zowel Iphone als Android. 
Lever de  Celltank na 
verbruik in bij een van de 
bekende inleverpunten.

www.nederlandbruist.nl #POWER

Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit

Bruist Ecofriendly Bruist Ecofriendly 

Nooit meer een lege telefoon, 
want met de kleine ecofriendly 
herlaadbare Bruist Powerbank zit
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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.

1514



DITJES/DATJES

De lente is het seizoen van de krokussen,  
  lammetjes en vogelnesten. 
De natuur wordt steeds groener en de zon laat 
  zich wat vaker zien. Er worden ook veel 
dieren geboren. Het is een vruchtbare tijd! 
Als je last hebt van  hooikoorts, ben je overgevoelig  
 voor pollen. Pollen zijn het stuifmeel van gras, 
planten en bomen waarmee ze zich voortplanten.
 Dat alle planten zich volop gaan 
vermenigvuldigden, heeft dus ook nadelen.

Vaker tijd doorbrengen in de natuur heeft 
een positief effect op je lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, zeker in de lente!

Roodborstjes zingen het hele jaar door, maar 
in de lente zingen ze het hardst, langst en indringendst.
 Net zoals mensen hebben goudvissen
licht nodig om hun mooie kleurtje te krijgen. 
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PARTYVLAAI BAKT 
1 VAN DE 10 LEKKERSTE

BRABANTSE WORSTENBROODJES

Voor de 25-ste keer ging Omroep 
Brabant op zoek naar het lekkerste 
Brabantse worstenbroodje. Deze 
authentieke Brabantse lekkernij 
is opgenomen in de lijst van 
het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed.

GROTESTRAAT 219  |  WAALWIJK  |  0416 560 010  |  ONLINESHOP@PARTYVLAAI.NL

BESTEL GEMAKKELIJK EN SNEL 

OP PARTYVLAAI.NL!

Handgemaakt

EN SUPER 
SMAKELIJK

OOK IN ONS 
ASSORTIMENT 

ALS HALAL, 
VEGAN EN 

GLUTENVRIJ

Uit vele worstenbroodjes zijn in februari van dit jaar de tien allerlekkerste 
gekozen. PartyVlaai bakte volgens de jury 1 van de 10 meest perfecte.

1716



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

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray tan

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

Kom genieten van deze heerlijke 
verwenbehandeling om jouw huid 
bestendig te maken voor de lente.

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.

• Afsluiting met dag- / nachtverzorging
Bel voor een 

afspraak, onze
specialiste neemt 

graag de tijd 
voor je.

€ 49,- 



LABAX BJB

Kachels Interieurobjecten Bouwbedrijf
Haarden, hout, gas, bio-gas, elektrisch, bio-ethanol, inbouw, vrijstaand, maatwerk, schouwen, 
restauraties, ventilatoren, rookkanalen, schoorsteenbouw, bouw, verbouwingen, metselwerk, tegelwerk, 
stukwerk, neolith plus plaatsen daarvan, staal, laswerk, advies, ontwerp, interieur, styling

LABAX BJB

Van ontwerp tot realisatie. Wij denken graag met uw wensen mee.

Kachels Interieurobjecten Bouwbedrijf

Nies v/d Schansstraat 4b, Sprang-Capelle, www.labax.nl, 06-53620422



BINNEN/BUITEN

Tulp Festival Amsterdam brengt 
een saluut aan het voorjaar en zet 
de hoofdstad gedurende de hele 
maand april in bloei. Tienduizenden 
tulpen geven kleur aan het vroege 
voorjaar in de stad en verlevendigen 
woon- en winkelstraten, pleinen en 
winkelcentra van Noord tot 
Zuidoost en van Oost tot Nieuw-
West. In de loop van april bloeien 
de tulpen in de volle grond in 
parken en tuinen van musea en 
hotels. Bovendien plantten ruim 
250 bewoners in het kader van het 
Tulp Festival Amsterdam gratis de 
New Santa tulp in hun geveltuintjes 
of rond bomen in de straat.
Kijk voor meer info op 
www.tulpfestival.com.

D AGJE UIT
TULP FESTIVAL 
AMSTERDAM

FILMPJE KIJKEN
THE LOST CITY
Schrijfster Loretta Sage leidt een 
teruggetrokken leven, maar schrijft over de 
meest exotische plekken. De held van haar 
verhalen wordt op de cover belichaamd 
door Alan die ook in het echt helemaal 
opgaat in zijn rol. Als ze samen op 
promotietoer zijn voor haar nieuwste boek, 
wordt Loretta ontvoerd door een 
excentrieke miljardair die hoopt dat ze 
hem kan leiden naar de oude schat van de 
Verloren Stad uit haar laatste verhaal. Alan 
grijpt zijn kans om te bewijzen dat hij niet 
alleen in de boeken, maar ook in het echte 
leven een held is. THE LOST CITY is 
vanaf 14 april te zien in de bioscoop.

BOEKJE LEZEN DOUGLAS STUART
De protestantse Mungo en de katholieke 
James leven allebei in de hypermannelijke 
en gevaarlijke buitenwijken van Glasgow. 
Ze zouden eigenlijk elkaars vijanden 
moeten zijn, maar hun vriendschap 
verandert heel langzaam in liefde. Mungo 
moet er echter alles aan doen om deze 
ware liefde geheim te houden, met name 
voor zijn oudere broer Hamish, een 
meedogenloze bendeleider. Dan stuurt 
Mungo's moeder hem met twee 
onbekenden op een kampeertrip die zijn 
leven voorgoed verandert. Vindt hij de 
moed en de kracht om terug te keren en is 
er een toekomst voor Mungo met James?
MUNGO van Douglas Stuart is vanaf 7 
april verkrijgbaar.
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The ART of YOU Studios is een all-in fotografi e studio, die bij uitstek 
geschikt is voor boudoir-, lifestyle-, fashion- en portretfotografi e. Met een 
ruim assortiment apparatuur en accessoires, zeeën van invallend, natuurlijk 
licht, en maar liefst vijf gethematiseerde fotografi esets, biedt the ART of YOU 
Studios een unieke werkplek aan zowel beginnende als ervaren fotografen.

De ideale all-in 
fotografi elocatie!

Romantische 
slaapkamer

Neutrale (witte) 
portretstudio

Moderne badkamer Dark academia stijl 
woonkamer 

Visagie- en kleedruimte

Kijk voor meer info op: www.theartofyou.net

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

VOOR PROFESSIONELE ÉN AMATEURFOTOGRAFEN

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

slaapkamer

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

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

vergaderruimte met vergadertafel 
en 6 comfortabele stoelen.

• Keukenblok voorzien van alle 
gemakken

• Verwarming en koeling middels 
centraal aircosysteem

DIT IS
onze studio
VOORZIEN VAN ALLE GEMAKKEN!

DIT IS

HUUR DE ART OF YOU STUDIOSVANDAAG NOG!
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
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Gratis kaarten
Wil jij de Stabat Maters een keer live beleven? Dat kan! 
Theater.nl geeft in samenwerking met Beleef Klassiek kaarten 
weg voor de concerten van The Bach Ensemble of the 
Netherlands. Registreer je vóór 1 mei op Theater.nl via 
theater.nl/bruist en maak kans op gratis tickets!

Nog meer kans maken?
In april organiseert Theater.nl ook nog een speciale winactie 
op haar sociale media kanalen. Houd de Facebook- en 
Instagrampagina van Theater.nl de komende tijd dus goed in de 
gaten.

Theater.nl neemt na afl oop van de acties zelf contact op met de 
winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

The Bach Ensemble of the 
Netherlands brengt in mei 

2022 samen met enkele 
solisten de Stabat Maters van 

de Italiaanse grootmeesters 
Vivaldi, Boccherini en 
Pergolesi ten gehore. 

Een Stabat Mater is een 
zangcyclus over Maria die 
weent om haar stervende 
zoon. De muziekstukken 

zitten dan ook 
vol emotie en ontroering.

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

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi
gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

  Win              kaarten
                                             voor de Stabat Maters van Vivaldi, Boccherini en Pergolesi

  Win              kaarten
                                    

gra� s

Wil jij kans 
maken 

op kaarten?
Registreer je dan vóór 1 mei 

via theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!



Fo
to

: R
uu

d 
P

os

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDCBA

Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Sinds begin dit jaar is Hij Gelooft in Mij terug in het 
theater. De musical over André Hazes was tussen 
2012 en 2015 met meer dan 700.000 bezoekers een 
gigantisch succes. Destijds speelde Roosmarijn 
verschillende rollen in de musical, waaronder die van 
Rachel Hazes. Ter ere van de zeventigste geboortedag 
van de volkszanger wordt de productie nu opnieuw 
opgevoerd, deels met de cast van weleer.

Hits van Hazes
Roosmarijn staat nu zeven avonden per week in het 
theater als Rachel. Maar van de Hazeshits krijgt ze 
geen genoeg. "Ik merk dat ik er zelf ook een beetje 
verbaasd over ben", lacht de actrice. "Na zoveel keren 
spelen heb je die nummers wel gehoord, zou je 
denken. Maar dat is écht niet zo. Elke keer als die 
muziek weer begint en we met een scène bezig zijn... 

Musicalactrice Roosmarijn Luyten kruipt opnieuw in de huid van Rachel Hazes in de 
hitmusical Hij Gelooft in Mij. "Het script zit zo ritmisch in elkaar. Toen ik het weer las, 
merkte ik dat het nog als een gehele compositie in mijn hoofd zat", vertelt Roosmarijn.

Roosmarijn Luyten speelt Rachel in Hazesmusical:

'Ik kan er geen 
genoeg van krijgen'

dan word ik heel gelukkig.” Zoals wanneer ‘Bloed, 
zweet en tranen’ voorbijkomt: "Dat is echt een 
hoogtepunt in de voorstelling. Zowel in geluid, in beeld 
als in het drama. Het is een heftige scène die altijd 
weer spannend is", legt Roosmarijn uit. 

Hartslag
"Alle arrangementen zijn zo mooi door de musical 
verweven. De muziek is echt de hartslag van de 
voorstelling. De muziek van Hazes is van zichzelf al 
geweldig, maar de diepte en gelaagdheid die het in de 
voorstelling krijgt… Ik vind het echt prachtig. Ik kan er 
geen genoeg van krijgen”, sluit Roosmarijn enthousiast 
af. 

Hij Gelooft in Mij is tot en met augustus te zien in de 
Nederlandse theaters. 
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Elke dag  
staan wij 

weer graag 
voor onze  

klanten 
klaar

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

Los de rebus op en win een  
boodschappenpakket t.w.v.

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en stuur voor 1 mei de 

oplossing naar: ontwerp@nederlandbruist.nl

boodschappenpakket

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en stuur voor 1 mei de 

oplossing naar: ontwerp@nederlandbruist.nl

boodschappenpakket

oplossing naar: ontwerp@nederlandbruist.nl

€25,-
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek naar jouw grote liefde? 
Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in Bruist.

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

Deelname aan een rubriek als deze is eigenlijk 
niets voor haar, maar ze waagt toch de sprong. 
“We doen het maar gewoon, je weet nooit wat 
het oplevert. Ik mis het om thuis te 
komen en even mijn ei kwijt te 
kunnen bij iemand, en om ’s avonds 
lekker samen neer te ploffen op de 
bank en gezellig een fi lm te kijken.”

Marieke omschrijft zichzelf als 
sociaal en lief. “Ik ben een babbelaar en houd 
van mensen om me heen.” Naast haar werk als 
customer care medewerker bij Nederland 
Bruist werkt ze in het weekend bij een café in 
Breda én volgt ze een opleiding. Een bezig bijtje 
dus. In haar spaarzame vrije tijd spreekt ze af 
met vrienden en wandelt ze graag. “Ik geniet 
van het leven en zoek iemand die samen met 
mij het avontuur aan wil gaan. Festivals be-

Marieke zoekt

Vrijgezel Marieke
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

zoeken, naar de bioscoop gaan, het kan 
allemaal.” 

Wat voor eigenschappen moet haar 
nieuwe partner hebben? “Wat mij 
betreft mag hij lekker extravert, 
sociaal, grappig én lief zijn. 
Daarnaast is het fi jn als hij ambitie 
heeft en verbaal sterk is. Ik vind het 
belangrijk dat je goed met elkaar 

kunt communiceren en het durft uit te spreken 
als iets niet lekker loopt. We hoeven echt niet 
alles samen te doen, ik vind het belangrijk om 
elkaar ook vrij te laten om zelf dingen te 
ondernemen met vrienden. Qua uiterlijk val ik 
op donker haar en het is prettig als hij net iets 
langer is dan ik. Ik ben bovendien niet vies van 
een wijntje, het zou fi jn zijn als mijn toekomstige 
partner daar ook van houdt!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In april hebben 
we speciale aandacht voor een jonge meid uit onze eigen gelederen: 

de 21-jarige Marieke, woonachtig in Breda.

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

LEEFTIJD
21 JAAR

OGEN
BLAUW
GROEN

LENGTE
173 CM

Wiljo zoekt
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Een ruim aanbod
in exclusieve bedrijfswagens

Kom gerust langs bij 
onze showroom in Wijk 

en Aalburg! Wij vertellen 
u hier graag meer over 

alle mogelijkheden.
De koffi e staat al klaar!

Wijksestraat 3a , Wijk en Aalburg
0416 - 53 24 50
info@mavoauto.nl  |  www.mavoauto.nl

Mavo Auto heeft altijd een ruime voorraad aan diverse 
exclusieve bedrijfswagens, zowel nieuw als gebruikt. Door 
onze scherpe prijzen en kwaliteitsvolle bedrijfswagens 
hebben we een snelle doorstroom en een dagelijks 
wisselende voorraad.

Wij zijn een exclusieve Mercedes Vito en V-Klasse dealer. 
Deze modellen vindt u dan ook voornamelijk terug in onze 
collectie. Doordat wij gespecialiseerd zijn in deze exclusieve 
bedrijfswagens, hebben we veel vakkennis en geven 
we u graag advies. Weet u bijvoorbeeld nog niet welke 
bedrijfsauto u bij onze autodealer wilt aanschaffen? Wij 
denken met u mee! Het grootste gedeelte van ons aanbod 
komt rechtstreeks van de importeur. De auto’s zijn voorzien 
van een complete onderhoudshistorie en hebben vaak 
nog een volledige fabrieksgarantie. Wanneer u bij ons als 
autodealer een bedrijfsauto koopt, bent u dan ook verzekerd 
van de beste kwaliteit. Daarnaast bieden we onze exclusieve 
bedrijfswagens tegen een scherpe prijs aan en heeft u de 
keuze uit zowel nieuwe als tweedehands modellen.
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Yutakana: voor de echte sushilovers!
Fu Chen is sinds 2015 eigenaar 
van Yutakana in Waalwijk. Dat 
was toen nog een wokrestaurant, 
maar in 2017 ging het roer om 
en werd de formule aangepast. 
Sindsdien is Yukatana een All You 
Can Eat sushi & grill restaurant. 
Vanaf dag één zijn de reacties 
lovend. “We krijgen veel goede 
feedback en mooie recensies. 
We doen er dan ook alles aan 
om het onze gasten naar de zin 
te maken door het leveren van 
topkwaliteit”, aldus Fu Chen.

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

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

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

Yutakana: voor de echte sushilovers!

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

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

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

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

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

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’
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De expert op het gebied van vloeren
Begin de lente met een frisse start!

Wij geven graag 
een persoonlijk 
woonadvies bij 

jou thuis!

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 
begeleiding”
Camiel Klerx

De expert op het gebied van vloeren
Pvc, laminaat, tapijt, linoleum en vinyl, onze 
collectie vloeren is enorm uitgebreid. De keuze 
voor een vloer is een persoonlijke, maar niet 
altijd makkelijke opgave.

Kiest u voor de laatste trends, zoals 
bijvoorbeeld een pvc-vloer in visgraatmotief,
of toch voor het warme en zachte karakter van 
tapijt? Wij hebben alles in huis om u van het 
beste advies te voorzien.

Daarnaast kunt u rekenen op de beste service 
en hebben wij natuurlijk eigen 
stoffeerders die iedere vloer 
perfect voor u leggen.

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

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

Bent u toe aan een 
ander interieur? 
Magneet Interieurs is 
uw specialist op het 
gebied van wonen, 
slapen, vloeren en 
raamdecoratie.

MEUBELENMEUBELEN

SLAPENSLAPEN

VLOERENVLOEREN

RAAMDECORATIESRAAMDECORATIES

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

www.magneetinterieurs.nlwww.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 

Daarnaast kunt u rekenen op de beste service 
en hebben wij natuurlijk eigen 
stoffeerders die iedere vloer 
perfect voor u leggen.

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

raamdecoratie.raamdecoratie.
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WWW.FAIRYTALE-FESTIVAL.NL   |   BESTEL JE TICKETS ONLINE

De Fairytale Festival vrij dagmiddag-
bedrij venborrel op 6 mei 2022 in 
Kaatsheuvel! Ook zo klaar met corona en zin 
om samen met je personeel de vrij dagborrel eens 
niet op kantoor te houden?  Wij  nodigen jou met 
je gehele personeel uit om van muziek te komen 
genieten op ons festival! 

• Gratis entree voor jou en je personeel tussen 
14u en 16u!

• Gezellig samen zij n met diverse andere 
bedrij ven uit de regio!

• Drankjes drinken terwij l onze dj de muziek 
verzorgt!

• De middag gaat vanaf 18u over in onze 
Nederlandse avond, geen aparte entree meer 
nodig!

• Django Wagner, Frank van Etten, Jan Biggel, 
Thom Craane en Rob Grij sbach..Een top 
line-up!

• Diverse promotie- en muntenpakketten 
beschikbaar. Koop je munten vooraf en laat 
je personeel zonder zorgen genieten van de 
borrel en het feest!

Ben jij  erbij ? Mail dan je gegevens en aantal 
personeelsleden dat meekomt naar 
stephan@blueoceanevents.nl 

Belgiëstraat 6, Oisterwijk 
06-51085095  |  info@jackwolfsglasinlood.nl   |   www.jackwolfsglasinlood.nl

Creatief spelen
met licht en kleurJack onderscheidt 

zich onder 
andere door zijn 
vaardigheden en 

zijn productkennis. 
“Ik ben geen 

kunstenaar, maar 
meer een technisch 

vakman. Ik kan 
negen van de tien 

keer precies maken 
wat de mensen 

willen.”

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

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

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

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

Vertrouw op de jarenlange ervaring 
van Jack Wolfs en informeer vrijblijvend 
wat hij voor u kan betekenen.
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Uitverkoren zijn als koffi e- en theeleverancier 
gaat niet alleen over lekkere koffi e, mooie 
machines en goede service. Het gaat ook over 
gunnen. Daar is Van Krieken Koffi eservice zich 
van bewust. Aandacht voor de klant is dan 
ook één van de belangrijkste pijlers van de 
sympathieke onderneming.  

“Nou maak ik gelukkig graag 
een praatje en houd ik van 
mensen, dat scheelt”, glim -
lacht Andrew van Krieken, 
eigenaar en directeur van 
Van Krieken. “Het komt voor 
dat ik het met klanten over 
van alles heb en pas op het 
laatst over de koffi e. Dat is 
een goed teken. Ik ben altijd 
geïnteresseerd in wat 
mensen bezighoudt. Hoe 
het met ze gaat, zakelijk 
en soms zelfs privé.” 

Sociale aangelegenheid
“Ik weet niet of het typisch 
Antwerps en Brabants is 
of gewoon Belgisch en 
Nederlands, maar koffi e 
speelt nou eenmaal een 

belangrijke rol in ons 
bedrijfsleven. Niet alleen als 
klanten en opdrachtgevers 
samenkomen, maar ook onder 
het personeel. Bij de koffi e- 
en thee-automaat hoor je de 
nieuwtjes. Je komt elkaar daar 
tegen of je haalt koffi e en thee 
voor elkaar. Het sociale 
element wordt nogal eens 
onderschat, maar is enorm 
belangrijk.” 

“Als zelfstandig ondernemer 
de koffi ehandel ingaan is een 
goede stap geweest. Uiteraard 
deed ik in het begin alles nog 
alleen. Van het advies 
tot de verkoop, van 
plaatsing tot het 
onderhoud. 
Inmiddels werken 
we met een team
van twaalf man 
sterk, waaronder een 
eigen serviceteam. 
Daarbij bewaak ik 
de platte organisatie: 
korte lijnen en een VAN KRIEKEN 

KOFFIESERVICE B.V.

EDITIE 2
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VAN KRIEKEN 
KOFFIESERVICE B.V.
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BIJ VAN KRIEKEN KOFFIESERVICE GAAT ER EEN KOFFIEWERELD VOOR JE OPEN

gemoedelijke sfeer vind ik 
belangrijk. Dat vertaalt zich 
namelijk rechtstreeks door 
naar de klant. Ook die wil 
vriendelijk, snel en effi ciënt 
geholpen worden.”
Welkom in de koffi ewereld 
van Van Krieken!

Andrew van Krieken
Eigenaar

Het drankje ‘Barraquito’ zou weleens in de smaak kunnen vallen 

bij jouw gasten. Buiten dat het heerlijk smaakt, is het ook een pareltje 

om te zien. Hier kun jij mee voor de dag komen. En dit lekkere, zoete 

en romige drankje is ook nog eens super makkelijk te maken! 

ALLEEN DE NAAM 
IS AL GEWELDIG! 

Het recept (voor 1 drankje):

- 40 ml gecondenseerde melk

- 20 ml Licor 43

- 100 ml opgeschuimde melk

- 1 shot espresso

- 1 klein stukje citroenschil 

   (decoratie)

- Snufje kaneel

Het recept (voor 1 drankje):

- 40 ml gecondenseerde melk

- 20 ml Licor 43

- 100 ml opgeschuimde melk

- 1 shot espresso
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- Snufje kaneel

- 40 ml gecondenseerde melk

- 20 ml Licor 43

- 100 ml opgeschuimde melk

- 1 shot espresso

- 1 klein stukje citroenschil 

   (decoratie)

- Snufje kaneel

WAAN JE EVEN OP 
TENERIFE EN GENIET!

Het drankje ‘Barraquito’ zou weleens in de smaak kunnen vallen 
Het drankje ‘Barraquito’ zou weleens in de smaak kunnen vallen 
Het drankje ‘Barraquito’ zou weleens in de smaak kunnen vallen 
BARRAQUITO

ONTVANG EEN 
WAARDEBON
€ 100,- P.P.*

Deal
VRIJ TE BESTEDEN BIJ VAN 
KRIEKEN KOFFIESERVICE

*vraag naar de voorwaarden

VAN KRIEKEN 
KOFFIESERVICE B.V.
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BIJ VAN KRIEKEN KOFFIESERVICE GAAT ER EEN KOFFIEWERELD VOOR JE OPEN

Van Krieken Koffi eservice
Tinus Van Der Sijdestraat 6,

Sprang-Capelle
 info@vankriekenkoffi e.nl

0416 34 34 31
www.vankriekenkoffi e.nl

KIJK OP VANKRIEKENKOFFIE.NL
VOOR ALLE MOGELIJKHEDEN
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DUURZAAM: CIRCULAIR, CRADLE TO CRADLE, 
MINDER STIKSTOF

MET WATERBUFFERING VAN 
HEMELWATER NAAR DRINKWATER

ECOLOGISCHE DAK- 
EN TUINAANLEG

Door onze unieke manier van isoleren bent u bij Cube2Live 
op het juiste adres als het daadwerkelijk gaat om verantwoord 

wonen en/of bouwen met zeecontainers.

Van zeecontainer naar
betaalbare woonruimte

Wij bouwen al bijna veertig jaar compleet nieuwe maatwerk containers of 
bestaande containers om naar wens van de klant. Door het enorme 

woningtekort en de vraag naar duurzaam en CO2 arm 
produceren zijn wij al jaren geleden begonnen om onze 
expertise om te zetten naar een positieve bijdrage.

We zien veel partijen die prachtige woningen bouwen 
met onder andere zeecontainers en nemen aan dat 
de isolatiewaarden naar behoren zijn. Echter of dit 
verzekeringstechnisch allemaal op de juiste wijze gebeurt 
en of er certifi caten/garanties te overleggen zijn, weten 
we niet. Wat we wel weten is dat onze Cube2Live modules 

zeker aan deze maatstaven voldoen.

U kunt kiezen voor een eenvoudige casco 
geïsoleerde unit met daarin de gewenste raam- 

en deurkozijnen tot het meest luxueuze ontwerp, 
met of zonder de zeecontainer details in het zicht.

Voor specifi eke woonwensen werken wij met een 
architect die u prima kan adviseren in het uitwerken 
van u details richting ons.

Kapitein Grantstraat 21 & 35, Tilburg 
013-5423712 

info@cube2live.com
www.cube2live.com

SCAN
v o o r  m e e r  i n f o



Kan je maar moeilijk 
ontspannen?

Ontdek dan nu de kracht van ademhaling

Een niet optimale 
ademhaling zorgt voor:

Versnelde ouderdom
Ontstekingen

Stress
Zwaar hoofd

Hoge bloeddruk
Slechte slaapkwaliteit

En zelfs dodelijke ziektes

Wees het voor en maak 
nu een afspraak!

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, 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.

Kan je maar moeilijk 
ontspannen?

 Ruud van de Wiel 
Ademcoach

Grotestraat 67, Drunen
06-30049476

www.ruudvandewiel.com

Ontdek dan nu de kracht van ademhaling

SCAN DE 
QR-CODE EN 

PROBEER 
DE GRATIS 

OEFENINGEN 
ERVAAR HET 

ZELF!
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ELZENWEG 33C, WAALWIJK  |  0416-660007

INFO@BELOWFITNESS.NL  |  WWW.BELOWFITNESS.NL

ELZENWEG 33C, WAALWIJK  |  0416-660007Zuidhollandsedijk 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.
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Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 
mijn strenge levensstijl.

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 
huid.

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 
MKBM MSM Powder.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het natuurlijke proces van ouder worden is begonnen: afgelopen jaar werd 
ik veertig. Ik had hierdoor het gevoel dat ik er op mijn fi tst uit moest zien. 
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

De natuur een handje helpen
Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ook plande ik een afspraak in voor een ooglidcorrectie. Een vel 
van mijn ooglid hing namelijk voor een deel over mijn oog. De 
ooglidcorrectie stond ingepland en ik ging weer aan de slag met 

Ik besloot om ook mijn huid extra aandacht te geven. Vanaf je 
25ste neemt namelijk de collageenproductie af. Ik ben heel trouw 
MSM gaan slikken. Samen met vitamine C stimuleert het de 
aanmaak van collageen voor een jonge, strakke en gezonde 

Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Mexico (waar 
sporten en meal preppen totaal geen prio was), keek ik 
in de spiegel. Tot mijn verbazing zag ik dat het stukje 
vel wat voorheen over mijn oog hing, vele malen minder 
aanwezig was. De ooglidcorrectie heb ik afgezegd dankzij 

Van een personal trainer tot meal preps, alles werd ingezet.

Ontvang € 5,- korting bij jouw eerst-
volgende aankoop in de MKBMshop 
(m.u.v. boeken). 

Kortingscode: BRUIST5

DealB R U I S T

Kaas is zout en heeft vaak een duidelijk uitkomende smaak. Daarbij is de textuur 
van kaas heel verschillend en dus ook de beleving. Rode wijnen gaan minder 
makkelijk met kaas dan witte wijn, zoete wijn of port. Dit doordat de tannines 
benadrukt worden door het zout, dat gaat wringen en dat voel je.

Menutechnisch zal men bij de kaas dus niet vaak een rode wijn geserveerd krijgen, 
dat wil niet zeggen dat het niet kan!

Enkele tips die u wellicht kunnen helpen als u rode wijn wil bij de kaas en geen port, 
witte of dessert wijn.
• Neem geen jonge rode tanninerijke wijn. 
• Heeft een wijn houtrijping gehad (dus ook meer tannines), neem dan een wijn die 

ook de rijping op de fl es heeft gehad zodat de tannines meer in balans zijn.
• Kies een wijn die gemaakt is van rode druiven die van nature minder tannines 

bevatten zoals bijvoorbeeld de Barberadruif.
• Neem in plaats van dat stukje oude kaas (hoe ouder hoe zouter) een stukje 

Boeren belegen, wel de pit maar minder zout.

1000 mensen 1000 smaken, er is geen goed of fout! Samen met u kijken maar vooral 
proeven we wat voor u de meest prettige en smaakvolle beleving is. 
Smaak is niet alleen een beleving maar ook een avontuur dat een leven lang duurt!

                                          Mike Krijnen

De moeizame relatie tussen 

ka s en w jn!

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

[ ]

                                          Mike Krijnen
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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 

De groepsles specialist De groepsles specialist 
Kom gezellig bij ons mee sporten in onze groepslessen. Onze instructeurs 

zorgen ervoor dat iedere les leuk en uitdagend is. Onze lessen zijn toegankelijk 
voor iedereen en er wordt rekening gehouden met verschillende niveaus, doelen 
en eventuele beperkingen. Samen zorgen wij ervoor dat jij na onze les met een 

goed en voldaan gevoel weer richting huis gaat!

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

Loop gerust 
even binnen.

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

gratis mee te trainen.
BODYPUMP  •  BOKSEN  •  YOGA  •  POWER BBB

SPINNING  •  FUNCTIONAL TRAINING  •  TABATA  •  POWERDANCE



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 chiptunig 
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 
CHIPTUNING

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

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

Schotsestraat 19  5171 DT Kaatsheuvel  Telefoon (0416) 276 258  info@senp.nl  www.senp.nl
5554



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

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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WWW.BYHARLEY.NL

ECO TEC
PLUS

€1595,-
Incl. standaard montage

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?
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Alle producten van

45%
korting

Kijk op onze website
voor het assortiment

op = op

Designer Nails is distributeur van

Kennismaken met
de producten van

INK London?
Neem vrijblijvend

contact met ons op.

DESIGNER
NAILS

Nagelstyliste 
 worden?

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

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

Informeer gerust naar de mogelijkheden.

privélessen mogelijk, aangepast 
aan jouw wensen en budget.

Je bent al
nagelstyliste?
Ook voor omscholing of perfectie-

kun je bij ons terecht.

www.designernails.nl
Natascha van Gorkom 

Wilhelminastraat 51, Drunen

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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Communicatie, samenwerking, inlevingsvermogen, impulscontrole 
en planning… stuk voor stuk vaardigheden die belangrijk zijn, 
maar die steeds minder worden getraind. “Zonde!” vinden Robin 
Zwiers en Marion van den Heuvel. Vandaar dat zij met hun 
onderneming De Jonge Strateeg kinderen op (letterlijk) spelende 
wijze helpen met deze vaardigheden.

“Hoe we dat doen? Door het spelen van bordspelen”, vertelt Robin. 
“Enkele jaren geleden ontdekten wij in Amerika een bedrijf dat met 
kinderen bordspelen speelde als aanvulling op hun ontwikkeling. Eenmaal 
terug in Nederland wilden wij datzelfde hier ook gaan doen.” En met 
succes, want sinds de start van De Jonge Strateeg in 2019 hebben ze al 
heel wat kinderen – zowel thuis als op school – geholpen met het trainen 
van de eerdergenoemde belangrijke vaardigheden door het samen spelen 
van bordspelen.

UITDAGEND
“Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen uit te dagen met bordspelen die 
niet zozeer educatief zijn, maar vooral leuk om samen te spelen, 
strategisch en met een thema dat aansluit bij hun belevingswereld. Een 
methode die ook goed werkt voor hoogbegaafde kinderen, doordat zij op 
een andere manier worden uitgedaagd dan ze gewend zijn.” 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje op 
www.dejongestrateeg.com of neem contact op voor meer informatie. “Wij 
zien elke keer weer dat kinderen het niet alleen ontzettend leuk vinden 
om bordspelen te doen, maar dat ze er ook echt iets van leren.”

De Jonge Strateeg  |  Wijboschstraat 90, Tilburg  |  06-13971395
Eigenaar: Robin Zwiers  |  www.dejongestrateeg.com

Groeien
door te spelen

BRUISENDE/ZAKEN

succes, want sinds de start van De Jonge Strateeg in 2019 hebben ze al 
heel wat kinderen – zowel thuis als op school – geholpen met het trainen 
van de eerdergenoemde belangrijke vaardigheden door het samen spelen 
van bordspelen.

UITDAGEND
“Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen uit te dagen met bordspelen die 
niet zozeer educatief zijn, maar vooral leuk om samen te spelen, 
strategisch en met een thema dat aansluit bij hun belevingswereld. Een 
methode die ook goed werkt voor hoogbegaafde kinderen, doordat zij op 
een andere manier worden uitgedaagd dan ze gewend zijn.” 

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
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IEDERE DAG VERSE VIS

Torenstraat 59, Drunen  |  0416-383896  |  info@visspeciaalzaak.com  | www.visspeciaalzaak.com

Een eenvoudig idee voor een zalmdiner in één pan. De citroen-knofl ook-
kruidenboter is heerlijk! Het smelt in de zalm en asperges terwijl het bakt en elke 
hap is hierdoor erg smaakvol.

Zalm met asperges 

Ingrediënten voor 6 personen

Zalm en asperges
1 kilo zalm, in 6 stukken gesneden

1 kilo asperges, uiteindes verwijderd
Zout en zwarte peper 

1 eetlepel olijfolie
1 kleine citroen, in schijfjes gesneden 

voor de garnering

Citroen-knofl ook-kruidenboter
85 gram ongezouten roomboter

2 eetlepels vers citroensap
2 teentjes knofl ook, fi jngehakt

30 gram verse peterselie, fi jngehakt
1 eetlepel zout 

¼ eetlepel zwarte peper

Voorbereiding Verwarm de oven voor op 220°C. 
Bekleed een bakplaat met ovenpapier. Knip het papier 
zo af dat het precies past, dit voorkomt dat het papier 
onder de grill verkoolt.

1. Leg de zalmfi lets op een rij in het midden van je 
beklede bakplaat. Plaats de asperges aan de zijkanten 
van de zalm. Besprenkel de asperges licht met olijfolie 
en rol ze om. Bestrooi zowel de asperges als de zalm met 
peper en zout.

2. Gebruik een vork en een middelgrote kom om alle 
ingrediënten voor de boter te mengen. Je kunt ook een 
keukenmachine gebruiken als je dat liever hebt.

3. Schep ¾ van de boter over de zalm heen en verdeel 
gelijkmatig. Dep het resterende botermengsel over de 
asperges. Bedek elke zalmfi let met een schijfje citroen 
en bak onafgedekt gedurende 12-14 minuten op 220°C. 
Zet de grill stand aan op de oven en bak nog 2-3 minuten 
om de zalm een gouden gloed te geven. Bak totdat de 
zalm krokant en gaar is. 

Kijk op 
de website:

voor onze week
aanbiedingen
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Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

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

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

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

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

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

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

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

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD 
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

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

BEAUTY IS ABOUT 

BEING COMFORTABLE 

IN YOUR OWN SKIN

Mijn salon bevindt zich in 
het authentieke vestingstadje 
Heusden. Op Engstraat 18 
kun je aan de bel trekken en 
heet ik je van harte welkom. 
De Engstraat wordt ook wel 
het gezelligste straatje van 
Heusden genoemd, maar 
door mijn locatie is het ook 
een oase van rust. Zelf heb 
ik jarenlang geworsteld met 
een huidprobleem, maar 
inmiddels is het mijn passie 
geworden om mensen te 
helpen met hun huid. Kom 
eens een kijkje nemen in 
Engstraat 18 en ik leg je met 
liefde alles uit. 

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

Goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook voor de lente. In 
de salon is het vaak drukker als de zon begint te schijnen en dat is niet 
gek. Goed weer brengt goede zin en mensen kijken uit naar het voorjaar. 

En daarbij hoort natuurlijk een goed verzorgde huid die de zon tegemoet 
kan lachen, of goed verzorgde voeten met een mooie lak. Je bent 
hartstikke welkom voor een update van je wenkbrauwen, gezicht of 
wimpers. Daarnaast geef ik graag tips voor de juiste zonbescherming. 

@
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Boek nu 
jouw afspraak 

voor een 
behandeling

ONLINE

@
st

ud
io

pi
ch

ot

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

Amazing Shoes  |  info@amazingshoes.nl | Botermarkt 7, Heusden (Vesting)  |  06 19 99 98 79  |  
www.amazingshoes.nl  | GEOPEND wo t/m vr 13.00 - 17.00 uur, za 12.00 - 17.00 uur, zo 13.00 - 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

• Ruim

•  Schoenen voor alle gelegenheden.

•  G

•  

•  

Schoenen maken de man!
•  Speciale handgemaakte dames- en herenschoenen met 

 100 modellen in huis van diverse leveranciers. 

elegenheid om je eigen schoenen samen te stellen. 

Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.

Informeer voor 
actuele informatie en 

openingstijden via 

e a
•  Speciale handgemaakte dames- en herenschoenen met 

Informeer voor 

AMAZING SHOES
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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!

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.

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

MIS GEEN ENKELE
BRUISENDE ACTIE

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

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

NED
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INGREDIËNTEN
2 eetlepels boter

1 teentje knofl ook, 
fi jngehakt

1 kilo asperges, 
uiteinde bijgesneden

Keukenzout
Vers gemalen zwarte peper

2 kopjes kippenbouillon 
1/2 kopje slagroom, 

plus meer voor de garnering 
Vers gesneden bieslook, 

voor de garnering 
Vers gehakte dille, 
voor de garnering

BEREIDING
Smelt de boter in een zware pan op middelhoog vuur. Voeg knofl ook toe en 
bak deze tot het geurig is, ongeveer 1 minuut. Voeg de asperges toe, breng 
op smaak met zout en peper en kook tot ze goudbruin zijn, 5 minuten. 
Voeg de bouillon toe en laat 10 tot 15 minuten afgedekt sudderen tot de 
asperges heel zacht maar nog groen zijn.

Gebruik een staafmixer of een blender om soep te pureren. Als je een 
blender gebruikt, stop dan een paar keer en verwijder het deksel om 
oververhitting van de soep te voorkomen. Doe terug in de pan, roer de 
room erdoorheen en verwarm op laag vuur. Breng op smaak met peper en 
zout.

Garneer met meer room en de vers gesneden kruiden. Het kan nu warm, 
direct van het fornuis geserveerd worden.

De lente is begonnen en het aspergeseizoen is aangebroken. Als je een grote 
fan bent van deze groente, houd je ongetwijfeld van deze roomsoep. Een mooie 
groene soep die geschikt is als lichte maaltijd of als voorgerecht. Natuurlijk ook 

heerlijk bij de voorjaarsbrunch! 

4 PERSONEN - 55 MIN.

Aspergesoep
 à la crème

BRUIST/RECEPT
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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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-6-9.

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

PUZZELPAGINA
Het is lente! We kijken ernaar uit om te 
genieten van de eerste zonnestralen die 

ons stiekem al doen verlangen naar 
de zomer. Het mooie weer is wat ons 
betreft meer dan welkom. Ga lekker 
naar buiten, geniet van deze Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

  

Maak kans op een

Proefbox van 
Gusteau t.w.v. 
€ 29,95
In totaal zijn het in deze 
proeverij 5 glazen wijn met 
verschillende karakters. 
Leuk voor jezelf om je 
wijnmatch te vinden of om 
cadeau te geven.

www.drinkgusteau.com

PUZZELPAGINA
Nieuw in Nederland: 
een box met 
premium 
verzorgings-
producten 
voor mannen, 
inclusief 
how-to-use 
informatie.

www.misterybox.nl

Maak kans op een

Men care set 
van Misterybox

verzorging 
mannen 
merken 
box 

kwaliteit 
parfum 
shampoo 
body

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

h e p n v b d b r k g

Gusteau t.w.v. 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 mei de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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Volkswagen Taigo
Een nieuw gezicht in de showroom

www.vanmossel.nl/volkswagen
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