
De herfst is 
begonnen!

Martijn Koning: 
 ‘Het wordt theatraler 
  en meer thematisch’
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Wil je kansmaken om jouw fotoin Oosterhout Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Oosterhout



Bruisende lezer,

Het is offi cieel: de herfst is begonnen. Voor sommigen is dit de 
mooiste tijd van het jaar, maar er zijn ook heel wat mensen die 
last krijgen van een zogenaamde herfstdip. Ze zijn moe, hebben 
weinig energie en zouden het liefst de hele dag in bed blijven 
liggen. Gelukkig kun je daar zelf eenvoudig iets tegen doen. Wat? 
Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Bij deze alvast één goede tip tegen je herfstdip: koop een kaartje 
voor de nieuwste show van stand-upcomedian Martijn Koning; 
een avondvullende show waarmee hij het publiek vermaakt, zoals 
je kunt lezen in het interview dat we met hem hadden.

Herfstdip of niet, op de redactie van Bruist blijven wij gewoon 
hard doorwerken om elke maand weer een mooi magazine voor 
onze lezers te maken. En datzelfde geldt voor al onze bruisende 
ondernemers. Ook zij laten zich niet tegenhouden door een 
eventuele herfstdip, maar blijven er alles aan doen om hun 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Blader snel verder 
voor hun inspirerende verhalen om te ontdekken hoe ze dat 
doen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers
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Oosterhout Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor 
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze 
uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of 
aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij van 
glossy magazines die 39 verschillende edities uitgeeft in 
Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

OOSTERHOUT

DE LANGSTRAAT

REESHOF

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in 
jouw regio? Zo hebben we ook Reeshof Bruist en 
De Langstraat Bruist.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.

Inhoud
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Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, interieurstylist en samen met Jan trotse 
eigenaresse van Gordijncentrum in Dongen. Mijn visie is dat je interieur een 
weerspiegeling van je karakter moet zijn. Laat mij je foto’s en/of tekening van 
jouw woning zien, nieuwbouw of bestaand, en ik ga er een supermooi geheel 
van maken voor een budget dat bij je past. Graag tot ziens!

www.gordijncentrum.nl
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MAAK EEN WANDELING
DOOR HET BOS
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BRUIST/BODY&MIND

Gebreide truien om lekker in weg te kruipen, warme chocolademelk met 
een toefje room en kaarsjes voor de nodige sfeer. Het is offi cieel: de herfst is 

begonnen en dat moet gevierd worden met een wandeling door het bos, happy 
food en heel veel licht. 

HAPPY FOOD Dat eten van invloed is op je lichaam, 
is logisch maar voeding kan ook heel veel doen voor 
je humeur. Ben je vaak slechtgehumeurd zonder 
aanwijsbare oorzaak? Kijk dan eens naar je voeding 
en ontdek hoe je jezelf een goed humeur kan eten. 
Van pure chocolade word je bijvoorbeeld heel vrolijk 
en energiek en met vette vis verminder je depressies.

DE KRACHT VAN LICHT Kijk je op tegen de 
eindeloze donkere avonden? Ga dan op zoek naar 
licht. Maak in je lunchpauze een kleine wandeling, 
ga dicht bij het raam zitten en trek er op vrije 
dagen eens wat vaker op uit. Voor wie echt last 
heeft van een hardnekkige herfstdip, is er altijd 
nog lichttherapie. Bij deze therapie word je kort 
blootgesteld aan intensief licht. Het effect: je krijgt 
meer energie en voelt je opgewekter. 

Zodra de blaadjes van de bomen vallen, laat het 
lichaam ons af en toe een beetje in de steek. 
Moeheid, weinig energie, somberheid en een grote 
behoefte om te slapen zijn de meest voorkomende 
symptomen van een herfstdip. Het recept om een 
herfstdip te voorkomen: ga leuke dingen doen. Laat 
je niet kisten door een kleine regenbui, maar snuif de 
buitenlucht op tijdens een wandeling door het bos.  

VITAMINE D De zon zorgt ervoor dat wij vitamine 
D aanmaken. Een belangrijke vitamine die onder 
andere zorgt voor de opname van calcium in ons 
lichaam, een belangrijke rol speelt in het in stand 
houden van onze weerstand en die ook depressies 
tegengaat. Omdat de grootste en belangrijkste bron 
van vitamine D zonlicht is, wordt aangeraden om 
minimaal een half uur per dag in de buitenlucht te zijn.

Hoera, 
het is herfst

Wil jij meer tips om een herfstdip tegen te gaan? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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HOME SWEET HOME Alles voor een leuke inrichting

3x 
DE FAVO
KUSSENS

Sierkussen Oliver is een 
kussen met een mooie 
structuur en is van een 
stevige kwaliteit. Dit eff en 
kussen is makkelijk te 
combineren met andere 
dessins en uni kussens.
Nu 2 + 1 gratis STOER MET INDUSTRIEEL LUXE UITSTRALING

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij Leen Bakker in Oosterhout   voor nóg meer leuke producten!

robuuste materialen en grote, open ruimtes zoals fabrieksgebouwen. Maar tegenwoordig zien we deze stijl ook veel gemixt met goud en luxe 
materialen zoals velours. Een combinatie van deze twee geeft je interieur een industrieel luxe uitstraling

Meerstoel 18 Oosterhout - 0162 471 715

Tafellamp 
THOR
Ben je op zoek naar een 
moderne lamp met een 
luxe uitstraling dan is de 
Toulouse serie iets voor  
jou. Deze lampen zijn 
echte eyecatchers.

STOER MET INDUSTRIEEL LUXE UITSTRALING

Vaas Lucca
GLAS & LUIPAARDMOTIEF
Een stijlvolle vaas is 
altijd handig om in huis 
te hebben! Creëer een 
gezellig hoekje op een 
kast of op tafel en zet daar 
drie vazen in verschillende 
maten neer. Dat staat leuk!
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ratie 
GRASS PLUME 

Bijzettafels
NOAH

Voor advies, ideeën en inspiratie voor je 
interieur ga je naar Leen Bakker Oosterhout 
om van je huis een thuis te maken.

Nieuwsgierig naar meer? Kijk verder bij Leen Bakker in Oosterhout   voor nóg meer leuke producten!

Schilderij 
VROUW BRONS

Fauteuil 
KACY
De fauteuil is 
zacht en oogt 
klassiek en  is 
een prachtige 
aanvulling op 
jouw interieur.

robuuste materialen en grote, open ruimtes zoals fabrieksgebouwen. Maar tegenwoordig zien we deze stijl ook veel gemixt met goud en luxe 
materialen zoals velours. Een combinatie van deze twee geeft je interieur een industrieel luxe uitstraling

1110



KELLOGG’S ALL-BRAN 
ONTBIJTGRANEN

Met de veranderende seizoenen is het 
belangrijk om de juiste voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Zo is je lichaam 
beter bestand tegen koudere 
temperaturen, minder zon en regen. De 
All-Bran ontbijtgranen van Kellogg’s 
zijn een bron van vezels, vitaminen van 
de B-groep, ijzer en koolhydraten zodat 
jij de dag goed begint.  Een lekker, 
voedzaam en makkelijk 
ontbijt voor jong en oud! 

www.kelloggs.nl

Prachtige herfst

EENEEN
EIGEN-EIGEN-
WIJZEWIJZE
GASTGAST
THE VISITORTHE VISITOR

Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals MAAK VAN ELKE MUUR 

EEN BLIKVANGER
Hoewel het buiten wat kouder 
en donkerder wordt, maken we 
het binnen juist sfeervol en 
gezellig. Knoeiwerk geeft kleur 
en karakter aan uw interieur 
door middel van abstracte 
schilderijen. Kunst van hoge 
kwaliteit, op een 
laagdrempelige manier.
www.knoeiwerk.nl

SHOPPING/NEWS

Prachtige herfst
Doe

mee en 
win

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak 
je in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 
collectie ‘Moments by Marjolein Bastin’ 
uit. De drie geurlijnen zijn geïnspireerd 
op reizen naar tropische eilanden, de 
Zwitserse Alpen en de Nederlandse kust. 
Kies jouw favoriete geur en verwen jezelf 
of een ander met de heerlijk geurende 
handzeep en de fi jne, verzorgende 
handlotion. Vanaf half oktober exclusief 
verkrijgbaar via DA. 

www.hallmark.nl

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* 
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan & hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

Zwenkbare ledlampjes in rvs look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren zodat er 
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij de hand is, 

zijn deze lampjes erg handig. De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd in 
een set van twee stuks, inclusief 

trafo en 180 cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH
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Nieuwsgier ig?  
bekijk meer op

Goed in je vel zitten begint dicht op je huid bij Sven & Sophie!

Een tikkeltje 
rebels

Mey maakt gebruik 
van hoogwaardig 

pima katoen en basic 
dessins. Dit maakt een 

ontwerp niet alleen 
tijdloos, maar ook super 
comfortabel. Als je voor 
Mey gaat, dan ga je voor 

kwaliteit en comfort.

Een tijdloze 
essential!

De naam Muchachomalo, 
stoute jongen in het Spaans, 

zegt het eigenlijk al: de 
Muchachomalo voor heren 
en jongens boxershorts zijn 
speels, excentriek en stoer. 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET NAJAAR!
Wouwsestraat 40, Bergen op Zoom

0164 - 21 06 15 

Ginnekenstraat 19, Breda
076 - 521 44 27

(Schuin tegenover HEMA)

Winkelcentrum 21, Etten-Leur 
076 502 1549

Arendshof 57, Oosterhout 
0162 455 666

Aandacht voor 
been- en ondermode is
 aandacht voor jezelf. 

Bij Sven & Sophie beseffen 

wij dat als geen ander. 

Daarom biedt onze winkel 

meer dan alleen een ruim 

assortiment eersteklas 

producten van toonaangevende 

merken. 
Goed in je vel zitten begint dicht op je huid bij Sven & Sophie!

Wat is er nou leuker dan een 
druilerige herfstdag beginnen 

met Happy Socks aan je voeten? 
De gekke prints maken elke dag 

een stuk kleurrijker. 

Verbazing en verrassing 
aan je voeten

WIJ ZIJN KLAAR VOOR HET NAJAAR!

Wij weten zeker dat als je eenmaal 
Bamboo Basics gevoeld hebt, 
je nooit meer anders wil, want 

Bamboo Basics is extreem 
comfortabel. Maar eens moet je 

eerste keer zijn! Daarom willen we 
het jou, zonder enig risico, laten 

voelen. Nu met voel 
garantie!

15



DITJES/DATJES

Oktober is de traditionele woonmaand 

 met volop woonbeurzen. 
Pompoenen zijn eigenlijk bessen.   
 Bijna alle planten komen van oorsprong uit een 

tropisch of subtropisch klimaat.
   Thee is goed voor de bloedvaten.
Tijd om jouw woning herfstproof te maken!
Astronomisch gezien begint de herfst 
 als dag en nacht even lang duren. 
       Afgevallen bladeren zijn heel nuttig, want het 
bladeren beschermen de bodem tegen uitdroging  
 en kunnen ook de wortels en vaste planten 
 beschermen tegen bevriezing. 
        Oktober wordt ook wel de    
wijnmaand genoemd. Het woord ‘Halloween’  
 betekent ‘Allerheiligenavond’.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

Basiliekplein 5, Oosterhout  |  0162-462050  |  www.haironthefl oor.nl
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VAKMANSCHAP & MAATWERK VAKMANSCHAP & MAATWERK 
IN DEURENIN DEUREN

Deuren, je hebt ze in vele soorten en maten. Maar ben je op zoek naar 
echt vakmanschap, kwaliteit en een deur op maat, dan moet je toch echt 
op de Centraleweg 11B in Geertruidenberg zijn. Hier vind je namelijk twee 

deurspecialisten onder één dak, met beide hun eigen specialisme.

“Bij Albin CE zijn we gespecialiseerd in bedrijfs- 
en garagedeuren in talloze uitvoeringen 
en toepassingen”, vertelt eigenaar Remko 
Cantineau enthousiast. “Inmiddels bestaat 
deze onderneming alweer zo’n 28 jaar en in 
die tijd zijn wij uitgegroeid tot dé partij voor 
het maken, plaatsen, eventueel onderhouden 
en repareren van dit soort deuren, zowel bij 
particulieren als bij zakelijke klanten.” Omdat 
ze toch alle kennis en kunde in huis hadden, 
en de vraag steeds groter werd, besloten ze in 
2020 onder de noemer Ladies with Styel ook 
stijlvolle, zwartmetalen binnendeuren aan 
hun aanbod toe te gaan voegen. “De perfecte 
deur om je huis een moderne en industriële 
look te geven, als draaideur, schuifdeur, 
vouwdeur of taatsdeur, maar net wat jij wil. 
Jij vertelt ons jouw wensen en wij maken jouw 
droomdeur, uniek en uit eigen fabriek.”

SHOWROOM
Voor wat voor type deur je ook aanklopt 
bij deze specialist, je kunt altijd rekenen op 
vakwerk. “Wij komen alles zelf bij je inmeten 
en zorgen vervolgens voor een kwaliteitsdeur 
op maat. Onze werkwijze is hierbij altijd 
heel toegankelijk, fl exibel, betrouwbaar en 
transparant, wat bijzonder door onze klanten 
wordt gewaardeerd, horen we maar al te 
vaak terug. Daarnaast bieden we een zeer 
uitgebreide keuze en dat ook nog eens tegen 
een zeer scherpe prijs. Ben je benieuwd naar 
ons werk? Kom dan zeker eens een kijkje 
nemen in de showroom waar Rhiannon Pas 
u graag adviseert. En wees niet bang, wij 
houden niet van gladde verkooppraatjes, we 
maken liever waar wat we beloven en vallen 
daarbij graag met de deur in huis.”

www.albin-ce.nl
www.ladieswithstyel.nl 

|  0162-514339
|  0162-722021

Centraleweg 11B, Geertruidenberg

BRUISENDE/ZAKEN

Remko Cantineau & Rhiannon Pas
1918



Een kerstmailing versturen
naar uw klantenbestand?

DMidee helpt u graag

Onze diensten

Direct Mail acties
Wij versturen alles

Drukwerk
Gunstige prijs-
kwaliteit verhouding

Porto
De beste tarieven voor 
uw zakelijke mailings

Een kerstmailing versturen
naar uw klantenbestand?

DMidee helpt u graag

DMidee expert in direct mailing
DMidee helpt u om in contact te komen 

met uw prospect, klant of medewerker. Wij 
verzorgen alles wat nodig is voor uw direct 

mail acties. Ruim 20 jaar expertise zetten we 
in om ervoor te zorgen dat ieder detail klopt 
zodat uw mailing optimaal wordt voorbereid. 

Of het nu gaat over een brief, brochure, 
magazine of een klantkaart, via DMidee kan 

het allemaal en denken we mee voor de 
beste verzendoplossing met het scherpste 

portotarief. In binnen- en buitenland.

Volledige ontzorging
We kunnen u helpen door uw druk- en 
adresbestanden te controleren en te 

produceren. Indien gewenst kunnen we het 
sealen of met meerdere items in een envelop 

steken. Heeft u gekke of afwijkende projecten, 
ook daar denken we graag met u mee. 

Alle opdrachten voeren we met de grootst 
mogelijke aandacht en precisie uit zodat uw 

mailing op de gewenste datum op de mat valt.

De Wetering 123, Oosterhout
+31 88 030 1800

info@dmidee.nl
www.dmidee.nl

Een mailing 
versturen?

Bel +31 88 030 1800
of mail

info@dmidee.nl

Fulfi lment
Wij verzorgen uw 
logistieke proces
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN TOEN DE WERELD BRAK 

Op zaterdag 15 oktober is het tijd 
voor een nieuwe editie van 
Museumnacht Kids in Utrecht. Zijn 
jullie er klaar voor om in het donker 
de Utrechtse musea en culturele 
instellingen te ontdekken? 
Museumnacht Kids is een 
evenement speciaal voor alle 
gezinnen met kids tussen de vier 
en twaalf jaar. Beleef lokale musea 
en culturele instellingen na 
sluitingstijd door middel van een 
extra leuk programma. Er is genoeg 
te doen: spannende speurtochten, 
coole workshops, leerzame 
rondleidingen en nog veel meer. Dit 
alles met als doel om kinderen op 
jonge leeftijd en op een speelse 
manier in aanraking te laten komen 
met de kunst en cultuur van een 
stad. Kijk voor meer info op 
www.museumnachtkids.nl.

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
KIDS

FILMPJE KIJKEN 

BOILING POINT

Gretel woont al tientallen jaren in Londen. 
Ze leidt een ogenschijnlijk comfortabel 
leven, ondanks haar donkere verleden. Ze 
spreekt niet over haar ontsnapping uit 
Duitsland meer dan zeventig jaar geleden, 
noch over de naoorlogse jaren in Frankrijk 
met haar moeder. En bovenal spreekt ze 
niet over haar vader, commandant van het 
meest beruchte concentratiekamp van de 
nazi’s, of over het gruwelijke lot dat haar 
broertje Bruno onderging. Dan komt er een 
gezin wonen in het appartement onder haar. 
Gretel sluit vriendschap met de negenjarige 
Henry, hoewel hij herinneringen bij haar 
oproept die ze juist probeert te vergeten. 
TOEN DE WERELD BRAK van John Boyne 
is vanaf 4 oktober verkrijgbaar.

Op misschien wel de drukste avond van 
het jaar probeert de charismatische en 
veeleisende chef-kok Andy Jones (Stephen 
Graham) in zijn populaire Londense 
restaurant de balans te vinden tussen zijn 
professionele en persoonlijke problemen. 
Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en 
Warenautoriteit zet het personeel op 
scherp, terwijl het overboekte restaurant 
zich al begint te vullen met gasten. Andy 
probeert streng doch rechtvaardig zijn 
personeel door de chaotische avond te 
loodsen. Gefi lmd in één lange, 
ononderbroken take. BOILING POINT is 
vanaf 6 oktober te zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

CLIËNTENERVARINGEN 

‘‘Ik voel mij altijd als herboren 
na een gezichtsbehandeling, 
Mijn huid is enorm opgeknapt 
sinds ik de adviezen die ik heb 
gekregen ben gaan uitvoeren.’’

Praktijk voor natuurlijke 
huid verbeterende gezichts- 
en lichaamsbehandelingen.

”Lekker in je vel geeft een 
stralend uiterlijk”

Pastoriestraat 4, Made
  06-24316949

 |  | www.miramibeauty.nl

Met een glimlach en een 

mooie glow de herfst in
De wind steekt op en de temperatuur daalt. De herfst komt 
er alweer aan. Binnen steken we de verwarming aan en de 
douche zetten we een standje warmer. 

Miriam Duijvestijn

Dit heeft allemaal invloed op 
jouw huid. Vooral het vocht 
in de huid wordt sneller 
onttrokken. De huid kan droog 
en strakker aanvoelen en soms 
zelfs gaan schilferen. Wanneer 
er niet voldoende vocht in de 
bovenste huidlagen zit kan je 
huid gevoeliger en reactiever 

zijn dan normaal. Het resultaat is een doffe, gevoelige en droge huid. 
Verder zorgen de droge omgeving en het gebrek aan vocht voor droge 
handen met kloofjes, gesprongen lippen en schilferige benen.

5 tips om dit tegen te gaan:
1. Gebruik een luchtbevochtiger. Een goede luchtkwaliteit heeft een 

positief effect op de huid.  
2. Eet voldoende gezonde vetten.  Omega 3 vetzuren helpen de 

olieafscheiding van de huid aanvullen en beschermen tegen 
vochtverlies. 

3. Douche niet te heet. Probeer eens een ijskoude douche. 
Koud eindigen stimuleert het hele systeem en heeft vele 
gezondheidsvoordelen.

4. Verzorg je huid met passende hydraterende verzorging. Wil jij 
weten wat bij jou past? Wij helpen je hier graag bij.  

5. Onderga 1x per 4 weken een gezichtsbehandeling  voor een 
perfecte glow. 

Voor meer tips lees onze blog op de website.
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Ik ben Imani, gespecialiseerd pedagogisch medewerker en 
gediplo-meerd babymasseuse. Ik ben mama van Ambra. Mijn 
dochter heeft mij geïnspireerd om mijn twee grootste passies te 

combineren: ondernemen en kinderen.

Sint Antoniusstraat 15, Waalwijk  •  0643472231  •  Ambrababyspa.nl  •  Instagram: Ambrababyspa

Ik ben blij dat ik een plekje heb kunnen creëren 
waar jij samen met je allermooiste bezit 
kan komen genieten van een ontspannen 
moment dat helemaal om jullie draait. Een 
plekje waar warmte en liefde het middelpunt 
zijn. Graag verwelkom ik je voor een intiem en 
bijzonder moment tussen jou en je baby.

Ambra Baby Spa is een luxe baby spa en ook 
de allereerste baby spa in Waalwijk! Wij bieden 
unieke hydrotherapie- en massagesessies 
aan die bedoeld zijn de band tussen ouder 
en kind te versterken, maar zijn ook gericht 

op de   motorische, emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van jouw baby. Deze wellness 
sessies verminderen babykwaaltjes zoals 
refl ux, constipatie, krampjes en stress. Je kan 
alle voordelen op onze website terugvinden. 

Kom een kijkje nemen bij Ambra Baby Spa 
en ervaar de warme sfeer! Afspraken kunnen 
makkelijk via het online afsprakensysteem 
ingepland worden maar natuurlijk ook 
telefonisch of via WhatsApp.

Hopelijk tot snel! Liefs, Imani

2524



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. 
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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

In Appeltjes Schillen snijdt de cabaretier actuele 
maatschappelijke thema’s aan en ook over ons 
eigen kikkerlandje heeft hij het nodige op te 
merken. “Nederland is een sneaky land geworden. 
Nu ook weer met die boeren en hun veeteelt. Ik 
heb echt met ze te doen.” Maar de boeren zijn niet 
het enige onderwerp van gesprek tijdens zijn 
avondvullende show. “Ik ga het over de 
coronapandemie en alle ellende eromheen 
hebben. Maar ook dieren komen aan bod: van 
apen tot de wesp en de teek. Dat zijn dieren die het 
ons erg ‘lastig’ maken. Daarom ga ik ze eens extra 
aandacht geven. Dat vind ik leuk.”

THEATRALER Appeltjes Schillen krijgt een ander 
format dan de bezoeker van Koning gewend is. “De 

Martijn Koning is een van Nederlands bekendste en populairste stand-upcomedians. 
Sinds september staat hij met zijn gloednieuwe show Appeltjes Schillen op de 

planken. Koning heeft zin om het publiek weer te vermaken. “Deze show heeft een 
nieuw format, iets theatraler.”

Martijn Koning: 

‘Nederland is een sneaky land 
geworden’

vorige shows die ik opvoerde waren puur 
improviseren. Nu ligt de focus meer op het verhaal 
an sich. Er is een intro, een eerste deel en een 
tweede stuk met een echte afsluiter. Dat geeft mij 
meer houvast. Het wordt theatraler en meer 
thematisch.”

DOORONTWIKKELD En hoewel de showopzet een 
wending krijgt, blijft de kenmerkende stijl van 
Koning intact. “Ik ben doorontwikkeld en in 
bepaalde dingen beter geworden. Dat gaat de 
kijker zeker merken. Bij de try-outs ga ik gelijk from 
scratch. Ik weet wat ik kan en doe.”, sluit Koning 
zelfverzekerd af.
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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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1. Impeccabile Mascara van Collistar, € 28,50  www.collistar.nl 
2. Canyon Rush Men van Hollister, vanaf € 20,- www.iciparisxl.nl

3. Disney Villains inspired False Lashes by Catrice, € 4,99 www.catrice.eu 
4. Halo Glow Liquid Filter van e.l.f. Cosmetics, € 16,- www.douglas.nl

5. Make me GLOW baked highlighter van essence, € 3,99 www.catrice.eu 
6. Couture Color Clutch Radiant Nudes van YSL, € 106,- www.debijenkorf.nl

7. Rose Glow Blush Color Infusion Very Berry van Laura Mercier, € 34,- www.skins.nlCr
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De herfst in geur en kleur
8. Lip Power 507 Pink van Armani Beauty € 39,-  www.douglas.nl

9. Nail polish van essie,  € 9,99 www.essie.nl 
10. Bonne Brow Defi ning Pencil van Westman Atelier, € 40,- www.skins.nl

11. Evergreen Art Library Flame Boyant, € 50,- www.maccosmetics.nl
12. Laguna Bronzing Cream van NARS, € 39,- www.skins.nl
13. Ambre Safrano van BDK Parfums, € 195,- www.retreat.nl 

Na zo’n mooie zomer kunnen we ook 
genieten van het herfstseizoen, met 
nieuwe geuren en prachtige kleuren.
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BEAUTY/NEWS
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De herfst in geur en kleur

3332



De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
diverse mogelijkheden voor 
inloopkasten ook een groot 
aanbod aan kleding kasten. 

Deze kasten zijn verkrijgbaar 
in alle soorten en maten, 

waardoor wij altijd de 
geschikte kast voor jouw 
kamer hebben. Of het nu 

gaat om een grote kast met 
schuifdeuren of om een meer 
traditionele kledingkast met 
drie deuren en drie laden. 
Het resultaat is een kast 

waar wij trots op zijn en waar 
jij straks jarenlang plezier 
van hebt, elke dag weer. 

Chris Wiermans

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN
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Zeker weten!

Scherp 
zicht?

*Alleen tijdens de Oogmeetweken  |  5 oktober tot en met november.

GRATIS oogonderzoek 
(incl. fundusfoto’s)  

Limited edition Blond Amsterdam giftset cadeau* 
t.w.v. €70,-  bij een complete bril en 50% korting op 
uw 2e paar receptglazen op vertoon van deze kaart.

Keiweg 4 4901 JA Oosterhout   |   0162-726 994   |   www.meyeoptiek.nl

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, 
interieurstylist, en samen 

met Jan de trotse eigenaresse 
van Gordijncentrum in 

Dongen. Mijn visie is dat je 
interieur een weerspiegeling 

van je karakter moet zijn. 
Laat mij je foto’s en/of 

tekening van jouw woning 
zien, nieuwbouw of bestaand, 

en ik ga er een supermooi 
geheel van maken voor een 

budget dat bij je past. 
Graag tot ziens!

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

Ik ben Claudia Hooijmaaijers, interieurstylist en samen met Jan trotse 
eigenaresse van Gordijncentrum in Dongen. Mijn visie is dat je interieur een 
weerspiegeling van je karakter moet zijn. Laat mij je foto’s en/of tekening van 
jouw woning zien, nieuwbouw of bestaand, en ik ga er een supermooi geheel 
van maken voor een budget dat bij je past. Graag tot ziens!

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, Dongen 
0162 313 876

www.gordijncentrum.nl

Looiersplein 46, 5104 GP Dongen Tel: 0162 313 876

www.gordijncent.nl

RAAMDECORATIE 
& VLOERKLEDEN

Ruim 45 jaar specialist in

LIKE US ON 
FACEBOOK
www.facebook/
gordijncentum

Bel 0162 313 876 of stuur een e-mail naar
info@gordijncentrum.nl om een afspraak te maken.
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GM Vloeren Design Showroom
Kanaalstraat 102,  Dongen 
0162 - 310 260 
06 - 21 294 074 

Houten parketvloeren

Raftwood robuustvloeren

Duo plankenvloeren

Multi plankenvloeren

Lamel parketvloeren

Laminaatvloeren

Klik PVC vloeren

Tegelvloeren

Natuursteenvloeren

Wij hebben jarenlange ervaring met vloeren en interieurs en denken 
graag met u mee. Voor een fraaie inrichting van uw woning of 
bedrijfsruimte geven wij u graag een goed advies om zo de juiste 
vloeren, materialen en kleuren te combineren. Uiteraard adviseren 
wij u ook graag over bijvoorbeeld natuursteen voor uw tuin en terras! 
Momenteel werken wij zoveel mogelijk op afspraak gedurende deze 
onzekere tijd voor uw en onze gezondheid.

GM VLOEREN DESIGN neemt graag de tijd voor een vrijblijvend 
gratis en persoonlijk advies in onze showroom of bij u thuis.

www.gmvloerendesign.nl

Laat u op maat verrassen!
Voor particulieren, winkels, bedrijven en uiteraard ook voor uw tuin en 
terras is GM VLOEREN DESIGN de vloerenspecialist op het gebied 
van allerlei soorten vloeren voor binnen en buiten. Voor u een uniek 
concept met de mooiste vloeren, onder één dak voor elke ruimte en 
ieders budget.

MAAK EEN AFSPRAAK 

Bel, sms of whatsapp 

06 - 21 294 074
BEKIJK ALLE MOGELIJKHEDEN 
OP ONZE WEBSITE

incassomarkt
Sterk in de

DEBITEURENBEHEER VAN A TOT Z

Heb jij ook openstaande vorderingen 
of een juridische vraag? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op.

INCASSO VOOR MKB-ONDERNEMERS

HUURINCASSO

PRÉ INCASSO

DEBITEURENBEHEER

JURIDISCH ADVIES

GERECHTSDEURWAARDER

Bouwlingplein 44, Oosterhout  |  088-0106555  |  info@vandongenenpartners.nl  |  www.vandongenenpartners.nl

Heb je als ondernemer te maken 
met openstaande vorderingen 
die maar niet betaald worden? 

Geen probleem. Het deskundige 
team van Deurwaarderskantoor 
Van Dongen en Partners kan je 

debiteurenbeheer van A tot Z 
verzorgen. “Daarnaast zijn ook 

particuliere klanten bij ons aan het 
juiste adres voor juridisch advies”, 

aldus Alexander van Dongen. 
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Het is hard werken, 
maar wij verkopen alle merken!

Rheastraat 25, Tilburg  |  013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  |  www.autokafoe.nl

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een onafhankelijk, universeel 
autobedrijf, dicht bij De Reeshof, dat zich voornamelijk richt op de verkoop en inkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s. U kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante 
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kunt u bij ons terecht. Al onze auto’s worden grondig 
nagekeken voordat ze worden afgeleverd.

EN DAT DOEN WE AL RUIM 14 JAAR

Pro Repairs  |  Catharinastraat 42, Oosterhout  
info@prorepairs.nl  |  0162-229664  |  www.prorepairs.nl

WATER-
SCHADE?

BLIJF 
BEREIKBAAR!
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LOOKING/GOOD

Haarverzorging
in de herfst

GOEDE VOEDING voedt je haar van binnenuit. Gezonde 
voeding zorgt dus niet alleen voor een gezonder lichaam, 
maar ook voor gezonder haar.

WAS JE HAAR ZO MIN MOGELIJK Hoe minder je
je haar wast, hoe mooier het uiteindelijk wordt. De 
natuurlijke oliën in onze huid krijgen dan optimaal 
de tijd om onze schedel te voeden.

SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN MET KOUD 
WATER De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, 
waardoor de voedende producten van je natuurlijke 
shampoo langer aanwezig blijven in de haarzakjes en bij 
de hoofdhuid.

DE HERFST brengt koude wind en vochtigheid met zich 
mee. Daarvan kan je haar uitdrogen. Goed hydrateren is 
dan belangrijk en een voedend haarmasker is raadzaam.

HITTESTYLING, zoals föhnen en stylen, is nooit goed 
voor haar. Het is zelfs gezonder je haar te laten drogen 
aan de lucht. Droog het lichtjes met een handdoek en 
laat het vervolgens drogen. Kam het voorzichtig door als 
het al enigszins droog is.

Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te voorduren gehad door uv-straling 
en hitte. Tijd dus voor maatregelen!
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slaap je GEZOND!
Gezond oud worden – dat willen we allemaal 
wel! Om dit fi jne doel te bereiken is een goed 
én gezond slaappatroon ontzettend 
belangrijk. Een gezond slaappatroon zorgt 
voor een beter humeur, versterkt je 
immuunsysteem en geeft meer energie. 

Onze slaapkwaliteit is echter sterk aan 
verandering onderhevig naarmate we ouder 
worden. Dat heeft onder andere te maken met onze 
hormonen. Vrouwen krijgen last van opvliegers, 
nachtelijk transpireren en toenemende gevoeligheid 
voor omgevingsfactoren. Ook krijgen vrouwen na de 
overgang vaker last van slaapkrachten. Ook de mannen 
komen naarmate ze ouders worden, moeilijker in slaap. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt dat de aanmaak van melatonine 
daalt. Dit hormoon reguleert ons dag- en nachtritme. 
Naarmate we ouder worden verkalkt de pijnappelklier, het 
deel van de hersenen dat melatonine aanmaakt.

Slecht slapen heeft een grote impact op de gezondheid. 
Van langdurige klachten zoals diabetes tot hart- en 
vaatziektes. Neem daarom je omgevingsfactoren en 
levensstijl onder de loep, als je jouw slaapkwaliteit wilt 
verbeteren. Zorg voor een frisse slaapkamer, verminder 
stress, mediteer en vermijd alcohol/cafeïne voor het 
slapen gaan. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

JORN VAN TILBURG LAS & CONSTRUCTIE

Visserijweg 1D, Oosterhout
06-55562884

www.jvt-laswereld.nl

Specialist in las- 
en constructiewerkzaamheden

Benieuwd?

Vraag naar de 

mogelijkheden!

Bel 06-55562884

Mathildastraat 21B, Oosterhout  |   Zuringveld 1, Teteringen   |   06-39859977   |   info@eigenwijz-r.nl   |   www.eigenwijz-r.nl

De gezelligste en leukste dansschool van 
Oosterhout en Teteringen

• Peuterdans 1,5 - 3 jaar

• Kids Swing vanaf 3 jaar

• Hiphop/Streetdance

• Contemporay Fusion/Urban

• Dance Bootcamp

• Breakdance

• Female Hiphop

• Dancehall

• Moderne Jazz

Ben jij op zoek naar een uur moderne dans, hiphop, dancehall of 
wil je gewoon zwingen tijdens een zumba les? Dan ben je bij E.D.A. 

aan het juiste adres. Wij bieden de volgende dansstijlen aan:

Naast danslessen organiseren wij ook veel events, workshops, 
danskampen, kinderfeestjes en nog veel meer. Ga naar de website 

en bekijk de mogelijkheden. 
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Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

EN TOEN… WAS IK IN EEN WERELD VOL WONDEREN
In de Efteling maak je samen de mooiste herinneringen. 

Luister naar de mooie verhalen van de pratende 
Sprookjesboom of naar de bijzondere muziek van de 

paddenstoelen in het Sprookjesbos. Zweef tussen trollen 
en elfjes in Droomvlucht of ga op wereldreis met Jokie in 
Carnaval Festival. Vlieg op je kop in de Python of stort de 
diepte in met Baron 1898. Of beleef een doldwaze rit in 
de nieuwste familie-achtbaan Max & Moritz. Er is iedere 

dag genoeg te beleven. Welkom in de Efteling, 
Wereld vol Wonderen.

EFTELINGATTRACTIEPARK TOVERLAND
ONTDEK JE EIGEN MAGIE IN TOVERLAND

Ben jij een echte snelheidsduivel, houd je van klimmen 
en klauteren of ben je een echte waterrat? Met ruim 35 
attracties en shows beleven jong en oud in Attractiepark 

Toverland een dag om nooit te vergeten. Dompel je onder 
in 6 betoverende werelden vol magie. Voor de echte 
waaghals zijn er maar liefst 5 achtbanen, waaronder 

wing coaster Fénix! Deze wing coaster gaat maar liefst 
3 keer over de kop! Dol op waterpret? Leef je dan uit in 
wildwaterbaan Djengu River. Daarnaast kun je samen 
genieten van de bootjesattractie Merlin’s Quest waarin 

je door de ruïnes onder het kasteel van tovenaar Merlijn 
vaart. In Port Laguna kun je met een toverstaf en de 

toverkaart Mapa Magica zelf écht toveren! NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 7,- KORTING P.P. COMBITICKET € 13,- KORTING P.P.

Ontdek de leukste uitjes tijdens jouw vakantie met Ticko! 
Bestel tickets met korting voor vele attractie- en speelparken, dierenparken, musea en nog veel meer.

VR
IJE

 TI
JD

MOYA - MUSEUM OF YOUNG ART
VOOR IEDER WAT WILS

MOYA is gevestigd in het zuiden van Nederland, 
Brabant, op een unieke locatie in de voormalige 

Galvanitas fabriek in Oosterhout. Het werd geboren om 
een verandering teweeg te brengen in de kunstwereld. 
De drijfveer is om jonge kunst op de kaart te zetten. De 

tentoonstellingen en collectie van MOYA kenmerken 
zich door de diversiteit aan kunst en haar makers. 

Van schilderkunst, beeldhouwkunst, textielkunst en 
fotografi e tot digitale kunst. Transparantie, een open 

deur en innovatie zijn de kenmerken van MOYA. Voor de 
kunstenaar is het meer dan een tentoonstellingsruimte. 
MOYA begeleidt de jonge kunstenaar in zijn carrière; het 

motiveert, stimuleert, activeert en faciliteert.

Bestel 
hier 

je tickets

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN
OOG IN OOG MET WILDE DIEREN

Waan je in Afrika, ontdek de uitgestrekte savannes 
en bosgebieden en sta oog in oog met de meest 

fascinerende Afrikaanse diersoorten! 
Prikkel je zintuigen tijdens één van de indrukwekkende 
safari’s. Ga op avontuur met je eigen auto, stap op de 
boot voor een prachtige tocht over het water en laat je 

verrassen door de dieren langs de oevers. Wie nog meer 
wil weten over wat er achter de dieren en de natuur 

schuilgaat, gaat mee op bussafari. Een ranger vertelt je 
alle ins en outs over de dieren in het park én in de natuur. 
Wandelen kan ook! Ontdek het prachtige Safaripark in je 

eigen tempo en geniet samen van het buitenleven.
NU EEN UNIEK PRODUCT BESCHIKBAAR: 

een combiticket voor de Efteling én Safaripark Beekse Bergen. 

€ 4,50 KORTING P.P.

4746



Deze pompoenquiche met gorgonzola is echt te gek! En helemaal niet 
ingewikkeld om te maken. Neem pompoen, gorgonzola en spinazie en gooi ze 

allemaal samen in een quiche. Perfect om het begin van de herfst mee te vieren.

INGREDIËNTEN
225 gram ongezouten boter

180 gram bloem
2 eetlepels water

800 gram pompoen, 
in grote stukken gesneden

2 eetlepels olijfolie
1 grote ui, gesnipperd

2 theelepels suiker
450 gram spinazie

4 eieren
200 gram gorgonzola 

65 gram walnoten
snufje nootmuskaat

peper en zout

BEREIDING
Voor de quichebodem: verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de boter in blokjes 
en meng deze met bloem en water tot de ingrediënten aan elkaar plakken en een 
stevig deeg vormen. Rol dit uit en bekleed de quichevorm hiermee. 
Bak 10-15 minuten en haal het hierna uit de oven.

Kook de gehakte pompoen in een grote hoeveelheid water tot de stukken zacht en 
gaar zijn. Zeef de pompoenstukken hierna en pureer ze met een vork.

Verhit olijfolie in een koekenpan koekenpan en bak hierin de ui. Zodra deze 
goudbruin begint te worden, voeg je de suiker toe en karameliseer je de ui in 
ongeveer 5-10 minuten. Bak in een andere koekenpan de spinazie met olijfolie tot 
ze voor de helft inkoken. Breng op smaak met peper en zout en zet apart.

Meng de eieren met de gorgonzola. Voeg de walnoten, pompoenpuree, uien en 
spinazie toe. Breng op smaak met peper, zout en een snufje nootmuskaat.

Giet het mengsel op de korst en bak ongeveer 40 minuten, of tot de quiche gaar is.

6 PERSONEN - 90 MINUTEN

Pompoenquiche
met gorgonzola

BRUIST/RECEPT
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-7-4.

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

De herfst is in volle gang. Tijd 
om te genieten van die kleine, 
maar oh zo fi jne dingen van 
dit seizoen. Het wordt steeds 
vroeger donker. Dit is juist het 
moment om lekker veel sfeer aan 
te brengen in huis. Maak je huis 
gezellig met kaarsjes, lichtjes, 
een warme plaid op de bank 
en los de puzzels op, waarbij je 
kans maakt op leuke prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

PUZZELPAGINA

meubels 
banken
hoekbank
slaapbank 

fauteuils 
kwaliteit 
zitten
deal

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

Maak kans op fl inke korting voor een: 

Manilla hoekbank
Op voorraad in ál onze 
Megastores, ook bij u in de buurt!

Meer Seats and Sofas?
Bezoek de website

vanaf 

899,-

Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de 
oplossing in op onze site: www.oosterhoutbruist.nl
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MG5Electric
100% elektrisch, 100% ruim
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