
Doe dingen 
met aandacht

Paul de Leeuw: 
 ‘Nee, ik ben nog 
lang niet klaar’
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Bruisende lezer,

Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten. 
Maar er zijn ook momenten dat je geheugen je even in de steek 
laat, terwijl je dat juist niet wil. Gebeurt dat vaker dan je zou 
willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Wat? Je leest het 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het 
ouder worden. Net als het stoppen met werken trouwens. Iets 
wat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. In ieder geval 
niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons vertelde tijdens het 
interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar zijn 
verhaal? Blader dan snel verder.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer 
verhalen die je aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden 
en zoals elke maand ook weer heel veel inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers uit de regio. Wie zijn ze? Wat 
doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol 
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te 
graag met jou.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers
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BRUIST/BODY&MIND

Work-out voor
jouw grijze massa

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.

Wil jij ook je geheugen trainen?

Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan 
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren 

kan namelijk echt!

GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het 
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve 
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen 
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen 
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden 
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk 
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren. 
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen, 
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren 
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden 
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je 
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te 
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je 
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een 
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat 
heeft een positieve invloed op je geheugen.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het 
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door 
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of 
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je 
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende 
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de 
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het 
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’ 
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt 
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan 
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc, 
maar super effectief! De kans is groot dat je dat 
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.

LEER EEN NIEUWE 
TAAL OF EEN 
ANDERE NIEUWE 
VAARDIGHEID
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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 in 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 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

1110



Knus en fi jn
november

AMARULA VEGAN
De heerlijke likeur van Amarula is er nu ook 

in een vegan variant. De nieuwe Amarula 
Vegan Cream likeur komt tegemoet aan 
de toegenomen vraag naar vegan 
producten. Je proeft nog steeds de 
herkenbare smaak van het marulafruit, 
dat de basis vormt voor alle likeuren 
van Amarula. Daarnaast heeft de 

veganistische likeur een exotische 
‘touch’ gekregen door de toevoeging van 
kokosnoot, karamel en vanille. Een 
perfecte smaak om mee uit te pakken 
tijdens de feestdagen. 
www.amarula.com

AMARULA VEGAN
De heerlijke likeur van Amarula is er nu ook 

in een vegan variant. De nieuwe Amarula 

Ook deze maand hebben we 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 onzevan mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Scan 
de 

QR-code

SOUL WATER
Soul Water is het meest duurzame/
circulaire alternatief voor verpakt 
water. De aluminium blikverpakking 
is niet alleen licht en effi ciënt, het is 
ook nog eens de meest gerecyclede 
verpakking. Aluminium is namelijk 
eeuwig recyclebaar. De producten 
zijn minimaal verpakt en worden 
vervoerd met een zo laag mogelijke 
ecologische voetafdruk. 
nl.soul-water.com
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Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft 
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 
voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

Jolanda.Philipse@icloud.com

PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de 

PRE-ORDER NOW!
via onderstaande mail
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SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIES* 
Like de 

Facebookpagina van 
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

regio. Tag je vrienden in 
dit bericht, zodat zij ook 

op de hoogte zijn van 
deze leuke actie! 

Of stuur je gegevens 
o.v.v. de TAG bij de 
lezersactie naar 

prijsvraag@
nederlandbruist.nl

Knus en fi jn
november LEZERSACTIES

LEZERSACTIE* 
Cheeky Sauvignon
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk 
is: een eerlijke wereld voor 
iedereen. Per verkochte fl es wordt 
er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika. Bovendien 
is de wijn 100% biologisch, vegan 
en hartstikke lekker. 

www.thegoodwine.nl TAG #WIJN

Doe
mee en 

win

HALLMARK 
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit 
de Moments by Marjolein Bastin 
Home Fragance collectie waan je 
jezelf in een andere wereld. De 
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of 
Dutch Coast bieden een luxe 
geurbeleving tijdens de donkere 
dagen. Exclusief verkrijgbaar 
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

KENWOOD
MULTIPRO GO
De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het 
perfecte cadeau voor iedereen die wel 
een hulpje in de keuken kan gebruiken 
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO 
combineert de eenvoud van een 
hakmolen met de prestaties van een 
keukenmachine en is hierdoor 
geschikt voor verschillende 
bereidingswijzen. 
www.kenwoodworld.com

keukenmachine en is hierdoor 

Zwenkbare LED lampjes 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 kamers waar de licht- 

schakelaar niet bij de hand zit,zijn 
deze lampjes heel handig.  De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd 

in een set à 2 stuks, inclusief 
trafo en 180cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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Centrale weg 11b, Geertruidenberg
0162-722021

info@ladieswithstyel.nl
www.ladieswithstyel.nl

taatsdeuren
schuifdeuren
vouwdeuren
draaideuren

De inrichting van je woning is een van 
de dingen die het leven zo aangenaam 

maken. Wil je een moderne en industriële 
look in huis? De stijlvolle, zwartmetalen 

binnendeuren van Ladies with Styel zijn er 
voor jou. Jij vertelt ons jouw wensen en wij 
maken jouw droomdeur! Uniek en uit eigen 

fabriek.

Ladies with Styel herbergt in de naam de 
combinatie van ‘stijl’ en ‘steel’, de Engelse 

benaming voor staal. Dat is niet voor niets zo. 
Natuurlijk letten wij op de technische details, 
maar vooral ook op wat deuren doen met de 
sfeer in je huis. Dames spelen een belangrijke 

rol in ons bedrijf, zoals in de advisering. 
Samen met jou overleggen we wat het beste 
in jouw situatie past. Ontwerp én productie 
doen we in eigen huis. Elke deur van Ladies 
with Styel is onvervalst Nederlands fabrikaat.
doen we in eigen huis. Elke deur van Ladies 

Centrale weg 11b, Geertruidenberg

with Styel is onvervalst Nederlands fabrikaat.

in jouw situatie past. Ontwerp én productie 
doen we in eigen huis. Elke deur van Ladies doen we in eigen huis. Elke deur van Ladies 
with Styel is onvervalst Nederlands fabrikaat.

MEER INFO
SCAN DE 
QR-CODE

1514



DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te 
maken. Stap een halte eerder uit de bus en loop het   
  laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, 
kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet 
mogelijk, ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien 
    erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
 social media checken op je telefoon, maar je   
  dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg   
  ontspannende bezigheid. 
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

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



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

Mavo Auto heeft altijd een ruime voorraad van 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.

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!

Of bekijk alvast online 
ons aanbod!

1918



Administratie- & Advieskantoor 
voor MKB en ZZP 

Margrietstraat 95, Waalwijk
0416 - 337793  |  info@twanvandewiel.nl  

www.twanvandewiel.nl

Onze diensten

Administratie- & Advieskantoor 
voor MKB en ZZP 

Margrietstraat 95, Waalwijk
0416 - 337793  |  info@twanvandewiel.nl  

www.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nlwww.twanvandewiel.nl

Onze diensten
Administratieve 
Begeleiding

Fiscale Begeleiding

Loonadministratie

TvdW Online

TvdW Interim

TvdW Financial 
Fitness

Starters

Voor meer 
informatie 
kijk online

Meer weten over onze diensten?
Loop gerust binnen en als zoete 
uitnodiging is er uiteraard een 
koekje voor bij de koffi  e of thee.

Bewust bezig zijn met je bedrijf?
TvdW denkt al 18 jaar met je mee!

Als MKB-er bent u vanzelfsprekend op zoek 
naar een adviseur die van aanpakken weet. 
Zoals wij! Doordat wij continu bij u betrokken 
zijn, zorgen wij voor een beter en altijd 
actueel inzicht, waarbij u en uw onderneming 
zeker gebaat zullen zijn. En dat gegarandeerd 
binnen het budget dat u nu betaalt voor uw 
jaarrekening.

Tussentijdse cijfers van uw onderneming vormen 
een leidraad bij het nemen van beslissingen. 
Daarom is het belangrijk uw fi nanciële situatie goed 
in kaart te hebben. Het is soms lastig om dit zelf 
continu inzichtelijk te houden, maar zinvol is het 
zeker. Vandaar dat wij u hier graag bij helpen! Wij 
houden een vinger aan de pols wanneer

rentabiliteit achterblijft en gaan op zoek naar 
mogelijke oorzaken. Wij denken met u mee en 
bieden u een advies-op-maat hoe u uw onderneming 
fi nancieel gezond kunt houden of kunt krijgen.

Wij begrijpen dat u zich als ondernemer vooral op 
uw omzet richt en daarbij minder oog heeft voor 
bijvoorbeeld de marges en indirecte kosten. Met 
onze vakkennis in de MKB-branche staan wij graag 
voor u klaar om u aan de hand van uw cijfers bewust 
te maken van uw fi nanciële situatie en u de richting 
te wijzen naar betere resultaten.

Bewust bezig zijn met je bedrijf?
TvdW denkt al 18 jaar met je mee!

Als MKB-er bent u vanzelfsprekend op zoek 
naar een adviseur die van aanpakken weet. 
Zoals wij! Doordat wij continu bij u betrokken 
zijn, zorgen wij voor een beter en altijd 
actueel inzicht, waarbij u en uw onderneming 
zeker gebaat zullen zijn. En dat gegarandeerd 
binnen het budget dat u nu betaalt voor uw 
jaarrekening.

Tussentijdse cijfers van uw onderneming vormen 
een leidraad bij het nemen van beslissingen. 
Daarom is het belangrijk uw fi nanciële situatie goed 
in kaart te hebben. Het is soms lastig om dit zelf 
continu inzichtelijk te houden, maar zinvol is het 
zeker. Vandaar dat wij u hier graag bij helpen! Wij 
houden een vinger aan de pols wanneer
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LARS KEPLER 
Als een echte ontdekkingsreiziger 
verken je in ZooParc Overloon 
normaal gesproken de gebieden 
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog 
veel meer bijzondere diersoorten 
leven. Maar jouw ontdekkingsreis 
wordt de komende tijd nog 
avontuurlijker! Tijdens de Dino 
weken van 30 september t/m 13 
november zet je een stap terug in 
de tijd en ga je op ontdekkingsreis 
in het tijdperk van de dino’s. Langs 
de wandelroute ontdek je twintig 
verschillende dino’s, waaronder een 
Tyrannosaurus Rex en een 
Spinosaurus van maar liefst zeven 
meter lang. Opgepast, sommige 
dino’s zijn levensecht en kunnen 
zelfs bewegen en geluid maken! 
Kijk voor meer info op
www.zooparc.nl

D AGJE UIT
DINOWEKEN 
ZOOPARC OVERLOON

FILMPJE KIJKEN
STROMBOLI

Drie jaar geleden ontving Saga een 
dreigende boodschap over een pistool met 
negen witte kogels. Een daarvan was 
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige 
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er 
zoveel tijd verstreken dat de dreiging 
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in 
Kapellskär een zak wordt gevonden met een 
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt 
ligt een melkwit patroon. Met complexe 
raadsels geeft de dader de politie de 
mogelijkheid om het moorden te stoppen. 
Joona en Saga strijden samen om de puzzel 
op te lossen en levens te redden, maar de 
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van 
Lars Kepler is vanaf 8 november 
verkrijgbaar.

De recent gescheiden Sara (van ongeveer 
45) is voor het eerst in haar leven alleen op 
vakantie. Omdat haar ex-man Karel samen 
met de kinderen naar Frankrijk is 
vertrokken, heeft Sara zich ingeschreven 
voor een ‘From Fear to Love’ retreat op het 
Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. De 
andere deelnemers blijken stuk voor stuk 
glanzende, goed verzorgde mensen te zijn, 
die rijk genoeg zijn om tweeëneenhalf-
duizend euro neer te leggen voor een 
weekje vol zelfl iefde. Allemaal benadrukken 
ze dat ze deze therapieweek niet al te 
serieus nemen... STROMBOLI is vanaf 3 
november te zien in de bioscoop. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Iedere dag
bezorgen wij uw 

boodschappen

BESTEL JE BOODSCHAPPEN 
MAKKELIJK EN SNEL 

OP PLUS.NL

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 
NIEUWE MEDEWERKERS

KIJK OP 
WWW.WERKENBIJPLUS.NL 

VOOR MEER INFO
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 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. 

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!
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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

VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie. 
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen 
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook 
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei 
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je 
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die 
instelling heeft hij nog altijd profi jt. “Ook nu heb ik 
voor televisieprogramma's of optredens weleens 
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”, 
aldus de komiek.

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op 
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en 

Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en 
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60? 
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière. 

“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van. 
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul 

de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:  

‘Ik ben nog lang niet klaar’

bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen. 
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben 
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en 
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten 
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat 
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die 
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee, 
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren 
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.

60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de 
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de 
speellijst op Theater.nl.
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Nieuw in ons assortiment: het akoestische paneel 
dat door iedereen kan worden gebruikt om op 
verschillende wijzen een elegante lattenwand of 
-plafond in huis te creëren. 

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

Decoratieve wandpanelen
voor ieder interieur

Nieuw bij houtdirect.nl

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

info@houtdirect.nl  |  www.houtdirect.nl

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

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

Kennismakingsbehandeling voor een 
sterk gereduceerd tarief
Normaal € 79,-     Nu 

Behandelingen:

• Huidanalyse & persoonlijk huidadvies

• Reiniging

• Peeling / lysing

• Verwijdering onzuiverheden

• Epileren wenkbrauwen

• Massage gelaat

• Masker / verzorging

• Afsluiting met dag- / nachtverzorging

Alle producten worden afgestemd 
op jouw persoonlijke huidtype.

• Afsluiting met dag- / nachtverzorging
Bel voor een 

afspraak, onze
specialiste neemt 

graag de tijd 
voor je.

€ 49,- 
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WONEN  |  SLAPEN  |  VLOEREN  |  RAAMDECORATIE

Bezoek onze 
3000m2 showroom 

en ervaar het 
comfort en de 
kwaliteit zelf.

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

Ben je toe aan een 
ander interieur? 
Magneet Interieurs is 
jouw specialist op het 
gebied van wonen, 
slapen, vloeren en 
raamdecoratie.

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

WONEN  |  SLAPEN  |  VLOEREN  |  RAAMDECORATIE
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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)

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog. 
Die temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid. 

Gelukkig hebben wij voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje 
gezet om de winter door te komen!

DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt, 
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld een 
fl esje water op je bureau, of drink een extra kop van je 
favoriete thee.

VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je haar 
geen goed. Verwen je haar daarom eens met een lekker 
masker! En vergeet niet om je haren goed te drogen voor je 
op een koude ochtend de deur uitgaat. Hierdoor kan je haar 
namelijk fl ink beschadigen.

DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche na 
een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche droogt 
je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te douchen en 
gebruik na het douchen nog een hydraterende bodylotion. 
Je huid is je dankbaar.

VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met 
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalsem 
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Beautytips
voor de winter

LOOKING/GOOD
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HET LEVEN IS EEN 
AVONTUUR

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

De nieuwe
CITROËN ë-C4 x
Citroën onthult de volledig nieuwe C4 X en volledig elektrische ë-C4 X. Met een uniek 
en elegant design bieden ze de klant een aantrekkelijk alternatief voor conventionele 

hatchback- en SUV-modellen in het middenklassesegment.

Net als de stijlvolle nieuwe Citroën C5 X 
dagen de nieuwe ë-C4 X en C4 X met hun 
design de traditionele opvattingen over 
autodesign uit. Ze bieden iets unieks: een 
kruising tussen het elegante silhouet van een 
fastback, de moderne uitstraling van een SUV 
en de tijdloze verfi jning en ruimtelijkheid van 
een vierdeurs.
De Citroën C4 X wordt in Nederland 
alleen geleverd in de elektrische variant, 
de brandstof variant is niet leverbaar in 
Nederland.

Uniek en onderscheidend design
De nieuwe ë-C4 X behoort duidelijk tot de 
nieuwste generatie Citroën-familie, maar 
biedt ook iets nieuws. Hij is fris en uniek voor 

wie zoekt naar een stijlvol alternatief voor de vele 
hatchbacks en SUV’s die nu al op de markt zijn.

Rust, comfort en ruimte
In de nieuwe Citroën ë-C4 X genieten de 
inzittenden van een ongeëvenaard gevoel van 
rust, comfort en ruimte. Dat is te danken aan 
de veelgeprezen Citroën Advanced Comfort-
uitrustingen. Vooral achterin is dat goed te merken. 
Er is liefst 198 mm ruimte voor de knieën, terwijl 
de rugleuning van de achterbank een comfortabele 
27 graden achterover staat. Bovendien is de bank 
breed genoeg voor drie personen om comfortabel 
naast elkaar te zitten. In cijfers: de schouderbreedte 
bedraagt 1.366 mm en ter hoogte van de ellebogen 
is dat zelfs 1.440 mm.

Daniël Vos, Verkoopadviseur
073 621 9023
daniel@vosgewoongoed.nl

Vraag vandaag
een proefrit aan!
073 621 90 23info@vosgewoongoed.nl

www.vosgewoongoed.nl



VERHUIZINGEN 
VOOR 
IEDEREEN
Voor particulieren, 
bedrijven en 
senioren

MEUBELTAXI 
VOOR 
MEUBELVERVOER
Geen volledige 
verhuizing maar 
wel meubelvervoer

MEUBELVERVOER

AFVOEREN 
MEUBELS & 
GOEDEREN
Uw oude meubels 
en goederen laten 
afvoeren

ONTRUIMINGEN
WONINGEN & 
PANDEN
Voor zowel de 
zakelijke als 
particuliere klant

De Vrachtpatser 
Transport & verhuizingen, ook voor montage & opslag!

Bij De Vrachtpatser staan we voor betrouwbare, 
waardevolle en lokale verhuizingen, indien nodig 
inclusief (de)montage en opslag. 

Dat begint bij de o� erte waarbij we altijd in een persoonlijk gesprek 
kijken naar uw wensen en wat de verhuizing precies inhoudt. Daarbij 
geven we altijd een all-in prijs die bijvoorbeeld niet verandert als het 
langer blijkt te duren dan oorspronkelijk ingeschat.

Op de dag van de verhuizing starten onze mensen ‘s ochtends op tijd 
met de verhuizing en eventuele demontage van uw meubels. Alles wordt 
weer op de plek gezet waar u het wilt hebben en uw meubels worden 
weer vakkundig gemonteerd. Een zeer waardevolle service 
als het op verhuizen aankomt! 

Wij opereren voornamelijk binnen onze eigen regio. Wij kennen het 
Brabantse land en haar inwoners en halen er ook voldoening uit lokaal 
onze mensen van de juiste service te voorzien. 

Kiest u graag voor een bedrijf dat zijn zaken op orde hee� ? Wij ook!
Daarom beschikken wij ook over de transportvergunning voor 
goederenvervoer over de weg, de zogeheten NIWO-vergunning, en dat 
voor al onze voertuigen. Daarnaast dragen wij zorg voor uw spullen, 
mede door onze aansprakelijkheidsverzekering en transportverzekering. 

Kijk gerust eens op onze social media voor,  de goede ervaringen van 
anderen, wij delen deze graag met u voor, tijdens en na uw verhuizing!

www.devrachtpatser.nl

076-2011888

De Vrachtpatser

@devrachtpatser

Ook benieuwd naar wat we voor u kunnen 
betekenen? Contacteer ons dan.
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De Galgenwiel
Burg. Smeelelaan 124, 
Waalwijk
0416-332538
info@degalgenwiel.nl
www.degalgenwiel.nl

De GalgenwielDe Galgenwiel
Burg. Smeelelaan 124, Burg. Smeelelaan 124, 
Waalwijk
0416-3325380416-332538
info@degalgenwiel.nlinfo@degalgenwiel.nl
www.degalgenwiel.nl

        bij De Galgenwiel
  Kerstmenu

        bij De GalgenwielDecember
1e en 2e kerstdag geopend.
Tijdens de kerstdagen serveren wij een 3 of 4 gangen keuze 
menu. Nieuwsgierig naar ons menu? 

Kijk op www.degalgenwiel.nl/kerst

Reserveren?
Mail: info@degalgenwiel.nl
Telefoon: 0416-332538

Bent u op zoek naar een gezellige zaal 
voor uw einde- of nieuwjaarsbijeenkomst?
Zaal ‘Het Wieltje’ biedt ruimte voor uw gezelschap.

- Kerstborrels
- Familie bijeenkomsten
- Oud- en nieuwjaarsrecepties

De Galgenwiel
Burg. Smeelelaan 124, 
Waalwijk
0416-332538
info@degalgenwiel.nl
www.degalgenwiel.nl

        bij De Galgenwielbij De Galgenwielbij De Galgenwielbij De Galgenwielbij De Galgenwielbij De GalgenwielDecember



ZIEN JULLIE HET OOK, HOE GROEN ONS GRAS IS?
Heb je een diploma om te werken in de kinderopvang?

Wij zoeken jou!

Informeer naar de mogelijkheden en mail ons gerust via info@de-vuurtoren.nl

Kinderdagverblijf ‘De Vuurtoren’ B.V. 
Oosteind 76, Sprang-Capelle
+31 (0)416-339490
info@de-vuurtoren.nl
www.de-vuurtoren.nl

Een ‘formidable’ plek waar we ons allemaal thuis voelen.

Informeer naar de mogelijkheden en mail ons gerust via info@de-vuurtoren.nl

Ik ben Imani, gespecialiseerd pedagogisch medewerker en 
gediplomeerd 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 
kunt 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 kunt 
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
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VOOR
EEN GOED 

EN GELUKKIG 
GEVOEL

BRUIST/LIFESTYLE

Comfortfood en de herfst horen bij elkaar. Als je het woord alleen al hoort, zie je jezelf 
in kleermakerszit op de bank zitten met een warme kom eten op schoot. Iedereen 

heeft uiteraard zijn eigen beeld bij het woord comfortfood, maar deze defi nitie vat het 
goed samen: comfortfood is eten waar je een goed gevoel van krijgt. 

eet je graag soep. Dat verwarmt en biedt troost. 
Als je heimwee hebt op reis, dan eet je graag iets 
dat je doet denken aan thuis. Bijvoorbeeld je eigen 
lievelingsontbijtje, zoals je het thuis ook altijd eet. 
Wanneer je moe bent, dan eet of drink je graag iets 
waarvan je weet dat je er extra energie van krijgt. 
Dingen met gember en chili erin, veel groenten, 
sapjes, enzovoort. Wij geloven heilig dat gezond 
eten in combinatie met wat extra uurtjes slapen 
echt helpt.

Je hebt niet altijd een bepaalde emotie of 
gemoedstoestand nodig om comfortfood te kunnen 
waarderen. Het is er in alle soorten en maten en 
op alle momenten van de dag. Het zijn allemaal 
recepten die eenvoudig te maken zijn, snel klaar en 
zonder poespas en die je bovenal een heel goed en 
gelukkig gevoel geven. En wie wil dat nou niet?

Het is vaak ook gemakkelijk te maken, zodat je je 
niet hoeft uit te sloven in de keuken. Dat wil niet 
zeggen dat comfortfood per defi nitie ongezond 
is. Immers, je zou kunnen denken: een kant-
en-klare pizza uit de vriezer is comfortfood. Een 
diepvriespizza is snel klaar en geeft je misschien 
ook nog een goed gevoel als je deze eet. Maar 
hetzelfde kan gelden voor een makkelijke 
curry, bomvol groenten en verse ingrediënten. 
Ongezond of gezond, het gaat vooral om een 
bepaald gevoel dat je van het eten krijgt.

WELK FOOD PAST BIJ JOUW MOOD? Dat is 
natuurlijk heel persoonlijk. Immers, wat voor de 
een troostvoer is, is voor de ander een feestmaal. 
En waar sommige mensen geen hap door hun 
keel krijgen als ze verdrietig zijn, krijgen anderen 
juist een enorme eetbui. Wanneer je ziek bent, 

Comfortfood
voor iedere mood

Wil je weten wat voor comfortfood er bij jou past? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Altijd al nieuwsgierig geweest 
wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!

W W W . M E D U S A - A U C T I O N E E R S . N L
info@medusa-auctioneers.nl • telefoon: 085 070 34 81 • Whatsapp: +31 (0)6 114 548 45

Daarnaast zijn wij specialisten in:
Grote particuliere- of zakelijk collecties • Nalatenschappen • Taxaties en expertise

Op zondag 8 januari 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda 
een gratis taxatie dag bij Van der Valk Princeville (Princenhagelaan 5 Breda)

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur. Wij stoppen met taxeren om 16:00 uur. 

U mag natuurlijk zo binnenwandelen, maar om een zo goed mogelijk team 
samen te stellen helpt het als u zich aanmeldt:

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).

Luxury Thai Massages
Ik bezorg u een moment van rust bij Thai Sanctuary Oisterwijk,
dé salon voor exclusieve en overheerlijke Thaise massage-
behandelingen. Ontspanning, weldaad en verwennen staan voorop, 
daar komt u namelijk voor. De massages worden gegeven in stijlvol 
ingerichte massageruimtes – met volop privacy – waarvan er een 
bovendien geschikt is voor een duobehandeling.

Luxury Thai Massages
Ik bezorg u een moment van rust bij Thai Sanctuary Oisterwijk,
dé salon voor exclusieve en overheerlijke Thaise massage-
behandelingen. Ontspanning, weldaad en verwennen staan voorop, 
daar komt u namelijk voor. De massages worden gegeven in stijlvol 
ingerichte massageruimtes – met volop privacy – waarvan er een 
bovendien geschikt is voor een duobehandeling.

Quality time in hartje Oisterwijk

Reserveer nu 
uw afspraak

Thai Sanctuary Oisterwijk  |  Lindeplein 2a, Oisterwijk  |  06-21973434
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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!

5352



Klanten kunnen bij Redeker Automotive niet alleen 
terecht voor de aankoop van een occasion. Sinds kort 
ben je er aan het juiste adres voor onderhoud chiptuning 
en  APK-keuring. 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

Wij helpen starters, zzp-ers, mkb-
bedrijven met:

  Advies in keuze rechtsvorm
  Opstarten/inrichting administratie
  Begeleiding bij keuze boekhoudpakket
  Advies inzake auto van de zaak
  Begeleiding belastingzaken
  Advisering verzekeringen

Starters
Voor een goede start kunt u best wat hulp gebruiken

eerste (gratis) kennismakingsgesprek bespreken we 
hoe we de administratie gaan opzetten, wie wat gaat 
doen en op welke manier. Tevens geven wij allerlei 
fi scale tips mee, zodat er fl ink bespaard kan worden 
op de belasting, want dat betaalt een ondernemer het 
liefst zo weinig mogelijk. 

Wij ontzorgen u graag: richten uw administratie in, 
zorgen voor de BTW-aangifte, voeren uw administratie, 
maken de jaarcijfers en dienen de aangifte 
inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting in.

Als startende ondernemer dient u vanaf de eerste 
dag uw administratie op orde te hebben. Denk hierbij 
aan de opzet en inrichting van uw administratie. 
Veel startende ondernemers zijn te druk bezig met 
nieuwe klanten werven en hebben daardoor minder 
tijd en interesse om zich met de administratie bezig te 
houden.

Bij de opstart van een onderneming komt veel kijken. 
Veel ondernemers weten niet waar ze allemaal aan 
moeten denken. Wij helpen u daarbij. Tijdens het 

Administratiekantoor Klijn VOF •  Brugske 19  |  Kaatsheuvel
(Het kantoor is gevestigd op de 2e etage in het notariskantoor)

0416-820269  •  info@klijnadministraties.nl
www.klijnadministraties.nl

Administratie  •  Accountancy  •  Salarisadministratie  •  Advies  •  Starters

eerste (gratis) kennismakingsgesprek bespreken we 

Heeft u ons 
nodig? 

Bel voor vragen, informatie of 
een vrijblijvend 

gesprek
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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’

WWW.BYHARLEY.NL

ECO TEC
PLUS

€1595,-
Incl. standaard montage
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Zuidhollandsedijk 185, Kaatsheuvel
06-26764026  |  info@johnvanpas.nl  |  www.johnvanpas.nl

Wij verzorgen catering op maat voor ieder feest 
of evenement. Wij hebben alles in huis om van 
iedere ontvangst een succes te maken, of het nu 
gaat om een intieme ontvangst aan huis of een 
groot, uitbundig evenement.

Wij verzorgen ook graag de drankvoorziening voor uw feest of 
evenement. Wij hebben een ruim assortiment van alcoholische 
en non-alcoholische dranken voor u ter beschikking en 
kunnen u advies op maat geven voor de drankvoorziening 

op uw evenement of feest. Mocht u tijdens het feest of 
evenement drank tekortkomen, dan vullen wij dit direct aan, 
u hoeft alleen maar te bellen. Ongeopende fl essen kunt u bij 
ons kosteloos retourneren.

Heeft u een feest of evenement dat nét dat beetje extra 
nodig heeft? Hiervoor kunnen wij u een complete set met 
hoogwaardige aankleding aanbieden waardoor uw feest een 
exclusieve uitstraling krijgt. Tafels, stoelen, ombouw voor 
koeling of bar. Met deze aankleding 
maakt u iedere ruimte gezellig.

Wil jij jouw evenement 
VAN A TOT Z GEREGELD?

Wij verzorgen catering op maat voor ieder feest 
of evenement. Wij hebben alles in huis om van 

gaat om een intieme ontvangst aan huis of een 
groot, uitbundig evenement.

Wij verzorgen ook graag de drankvoorziening voor uw feest of 
evenement. Wij hebben een ruim assortiment van alcoholische 
en non-alcoholische dranken voor u ter beschikking en 

u hoeft alleen maar te bellen. Ongeopende fl essen kunt u bij 
ons kosteloos retourneren.

Heeft u een feest of evenement dat nét dat beetje extra 
nodig heeft? Hiervoor kunnen wij u een complete set met 
hoogwaardige aankleding aanbieden waardoor uw feest een 
exclusieve uitstraling krijgt. Tafels, stoelen, ombouw voor 
koeling of bar. Met deze aankleding 
maakt u iedere ruimte gezellig.
koeling of bar. Met deze aankleding 

Neem nu 
contact op en 

we gaan 
meteen voor je 

aan de slag!

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

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

Eerste Zeine 27D, Waalwijk
www.vdhammengym.nl

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

Benieuwd of (kick)boksen iets voor jou is? 
Kom dan eens langs! Het is altijd mogelijk om 
geheel vrijblijvend een paar proeftrainingen te 
komen volgen.
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hoe word je rijk?
Als klein meisje wist ik het al: ik wilde rijk worden. 
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Wel zijn 
er specifi eke gebeurtenissen in mijn leven geweest, 
die mijn toekomstdromen hebben versterkt.

Als klein meisje bezocht ik een prachtige villa. Zelf woonde 
ik in een simpel huis met een spirituele inrichting. De villa 
die ik bezocht, was een oase van rust. Dit bezoek heeft een 
grote invloed gehad. Nu woon ik in een soortgelijke woning. 

Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Als jong meisje begon 
ik al mijn leven te visualiseren. Ik kon uren wegdromen 
en voelen dat mijn leven er zo uit zou zien. De kunst van 
visualisatie is dat je niet alles moet uittekenen. Het gaat 
vooral over voelen dat je er al bent. Vertrouwen hebben 
dat het goed komt en de rest loslaten. Alles 
wat ik in mijn carrière met pen, papier en 
berekeningen heb bedacht, is mislukt. Alles 
heb ik bereikt door erop te vertrouwen 
dat de juiste mensen, situaties en 
aanbiedingen op mijn pad komen. 
Ik volg mijn hart. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

 Uniek aan het concept van Boutique Hotel Ter 
Zand zijn onder andere de 32 Garden Suites,
die zich verspreid over het terrein bevinden. 
En ook de 53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug te keren. 
De kamers zijn gloednieuw en voorzien van 
alle gemakken. Doordat de kamers over drie 
panden zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel waar je als 
gast alle aandacht krijgt die je verdient. De 
medewerkers van het hotel hebben dan ook 
vooral oog voor het welzijn van de gasten. 

Faciliteiten 
 Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 
kunnen verkennen. Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier waar verrassende 
gerechten worden bereid met de mooiste 
streekproducten. Daarnaast kunt u gebruik-
maken van de wellness en fi tness die zich 
op slechts tweehonderd meter van het hotel 
bevinden. 

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in Zeeland, 
dicht bij natuurgebied De Zeepe 
Duinen en het strand van 
Westerschouwen, vind je sinds circa 
anderhalf jaar het luxe Boutique 
Hotel Ter Zand. Perfect om heerlijk te 
genieten van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

Scan de QR-code en ga naar de website 
voor meer info of om meteen te reserveren
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BRUISENDE/ZAKEN

Jouw persoonlijke coach
Persoonlijke coaching, er zijn veel situaties te noemen waarin het kan zijn dat je daar 

(tijdelijk) behoefte aan hebt. Van levensvraagstukken tot re-integratie en van mensen die 
onder de Wet Langdurige Zorg vallen tot burn-out problematiek. “Ook als er niet direct 

sprake is van problemen, kan het zinvol zijn om eens in alle rust met een coach te praten”, 
meent Niels Merkx, eigenaar van praktijk voor persoonlijke coaching Victoria Vitae BV.

Als je met Niels praat, merk je het meteen: hij heeft 
enorm veel passie voor zijn werk. “Ik vind het geweldig 
om mensen te helpen en te zien dat we samen echt 
resultaten boeken.” Om dit traject in te gaan moet er 
volgens Niels wel eerst een goede klik en sprake van 
commitment zijn. “Je gaat met elkaar toch een proces 
aan waarin vertrouwen een ontzettend belangrijke factor 
is. Zonder dat wederzijdse vertrouwen zul je ook niet snel 
tot de kern komen.”

Mocht die klik er zijn en het traject wordt gestart, dan 
bestaan de sessies hoofdzakelijk uit praten en, in het 
geval van Niels, heel goed luisteren naar onderliggende 
boodschappen. “En mocht er een keer een stap meer 
gezet moeten worden, bijvoorbeeld om iets voor iemand 
te regelen, dan doe ik dat ook. Wat dat betreft is elk 
traject weer maatwerk. Ik kijk naar wat de persoon voor 
mij nodig heeft en speel daar vanuit mijn jarenlange 
kennis en ervaring op in.” 

HAVENDIJK 25  |  51565 VH WASPIK

06-20511035

INFO@VICTORIAVITAE.NL

WWW.VICTORIAVITAE.NL

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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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

Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 °C. Wrijf de kabeljauw in met citroensap, zout 
en peper en leg de fi let in een lage ovenschaal.

Strijk de Boursin Cuisine erover en verdeel de tomaat en bieslook erover. 
Bestrooi ten slotte met de geraspte kaas.

Bak de visfi let in de oven in 20-25 minuten goudbruin en gaar.
Lekker met aardappelpuree.

bron: www.okokorecepten.nl

Bereiding

Kabeljauw
Ingrediënten
voor 4 personen

− 500 g kabeljauwfi let
− 1 eetlepel citroensap
− 1 bakje Boursin Cuisine Knofl ook 

& Fijne kruiden
− 3 tomaten, ontpit en in stukjes
− 2 eetlepels bieslook
− 75 g geraspte kaas

Torenstraat  59,  Drunen  |   0416-383896 

WWW.V IS S PECIAAL ZAAK.COM
Torenstraat  59,  Drunen  |   0416-383896 

Deze week in
de aanbieding!
Scan de QR-code

met tomaat uit 
de oven

VAN VERS BELEGDE BROODJES 
TOT FEESTELIJK BUFFET
Voor een geslaagde barbecue, thuis of op het 
werk, moet je bij Donders Catering zijn. Wij 
bieden een totaalpakket bestaande uit salades, 
sauzen, stokbrood, kruidenboter en natuurlijk 
vlees uit eigen slagerij. Maar ook de borden, 
bestek en servetten behoren tot dit pakket.

www.donderscatering.nl  0416 – 27 64 47
Andorrastraat , Kaatsheuvel smakelijk@donderscatering.nl
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NED

BELGIE

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Een goed
geweten is vaak 
te danken aan een 

slecht geheugen

In november kom 
je tegen harde 

wind en fi kse regen

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.

NederlandBruist 
zoekt:

Commercieel medewerker binnendienst
afdeling customer care

Junior verkopers voor diverse regio’s
afdeling sales

Junior offi ce medewerker
afdeling offi ce

Stagiaires voor diverse afdelingen

Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.nederlandbruist.nl/vacatures

of scan de QR-code

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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ACR Group 
Ma – Vr: 8:00 – 18:00 Za: 09:00 – 12:00
Berkhaag 16 & Berkhaag 7a, Sprang-Capelle
0416 317 890  |  info@acrgroup.nl  |  www.acrgroup.nl

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

ACR autoschade maakt gebruik van de modernste 
technieken en diverse eigen (alternatieve) herstelmethodes. 
Zo bent u bij ons vaak voordeliger uit bij schade, terwijl 
we niet besparen op kwaliteit of resultaat. ACR is Focwa 
categorie 2 (complex) erkend, RDW erkend, Erkend 
duurzaam gecertifi ceerd (hét duurzaamheidskeurmerk van 
de mobiliteitsbranche) en lid van Schadegarant.

Wij werken met een gedreven team waarbij 
vakmanschap, creativiteit en professionaliteit 

voorop staan. Onze bedrijfscultuur is eerlijk, 
open en transparant, zowel naar klanten als 
naar elkaar. Kwaliteit staat bij ACR hoog in 

het vaandel: een positief kritische houding 
en streven naar perfectie kenmerken dan 
ook al onze medewerkers.

‘Een tevreden
 klant is de kroon
 op ons werk.’

Hoe werkt het?

Bel ons nu
0416 317 890

ACR autoschade (Alternative Car Repair) is in 2004 opgericht met 
de visie dat kwalitatief schadeherstel niet onnodig duur hoeft te 
zijn. Onze twintig enthousiaste en toegewijde medewerkers staan 
klaar om u te ontzorgen bij autoschade.

ACR autoschade maakt gebruik van de modernste 
technieken en diverse eigen (alternatieve) herstelmethodes. 
Zo bent u bij ons vaak voordeliger uit bij schade, terwijl 
we niet besparen op kwaliteit of resultaat. ACR is Focwa 
categorie 2 (complex) erkend, RDW erkend, Erkend 
duurzaam gecertifi ceerd (hét duurzaamheidskeurmerk van 
de mobiliteitsbranche) en lid van Schadegarant.

Wij werken met een gedreven team waarbij 
vakmanschap, creativiteit en professionaliteit 

voorop staan. Onze bedrijfscultuur is eerlijk, 
open en transparant, zowel naar klanten als 
naar elkaar. Kwaliteit staat bij ACR hoog in 

Maak een afspraak
Meld uw schade via ons 
contactformulier of neem 
contact op met een van 
onze schade-experts. U 
maakt een afspraak voor 
het moment dat u het 
beste uitkomt.

Breng uw auto
Kunt u uw auto niet zelf 
brengen? Dan halen wij 
hem voor u op. Ook kunt 
u gratis gebruikmaken 
van een leenauto. Onze 
schadeherstellers gaan 
direct voor u aan de slag 
en houden u gedurende 
het herstel op de hoogte.

Haal uw auto op
U ziet niets meer van de 
schade. Verzekerd? Dan 
hoeft u zelfs niet over de 
rekening na te denken! 
Dat regelen wij!

2
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Hoe ervaren kinderen

een uitvaart?

Meester Prinsenstraat 15, Haarsteeg  |  06-25390416  |  www.consolare.nl

COLUMN

Ik zelf gebruik daar altijd enkele boekjes voor. Voor de 
kleinere kinderen tot ongeveer 4 jaar gebruik ik altijd Bo 
de Beer neemt afscheid. Dit boekje is van In de wolken, 
www.in-de-wolken.nl De tekst is van Riet Fiddelaars-
Jaspers. Zij omschrijft op een heel begrijpelijke manier 
waarom Bo de Beer verdrietig is. 

Voor de wat oudere kinderen tussen 6 en 14 jaar 
gebruik ik meestal Mijn herinneringsboek, nu jij hier niet 
meer bent van mijn collega Corine, van Corine de Jong 
uitvaartverzorging. Het boek is een herinneringsboek. 
Kinderen kunnen er in schrijven, kleuren en plakken, 
maar er staan ook ervaringsverhalen van kinderen in.

Kleinere kinderen worden nog te vaak 
weggehouden of beschermd bij een uitvaart. “Dat 

kunnen ze nog niet aan”, wordt er dan gezegd. 
Uit ervaring kan ik vertellen dat kinderen hiermee 

goed kunnen omgaan, als de hele gang van zaken 
maar goed wordt uitgelegd.maar goed wordt uitgelegd.

Als je hierover meer 
informatie wenst 
kun je met mij 

contact opnemen via 
info@consolare.nl of 
via 06-25390416.
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NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten.

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

NederlandBruist

topverkopers met ervaring, 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s
wij franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om 
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat 

dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.

INGREDIËNTEN
1 grote ui

1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s

2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)

500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen

1 blik tomatenblokjes 
(à 400 gr)

1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten

1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room

peterselie (fi jngehakt)
350 gram basmatirijst

BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine. 
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne 
kruidenmix toe.

Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de 
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door 
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen. 

Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus 
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.

Serveer de chili con carne met een fl inke schep 
zure room, wat fi jngehakte peterselie en rijst.

4 PERSONEN - 35 MINUTEN

Chili con carne
met gehakt, bonen en rijst

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 1-2-5.

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

Wat is er in de herfst nu fi jner dan 
je samen op de bank te nestelen en 
de tijd te verliezen met een Bruist 
magazine? Terwijl wind en regen om het 
huis gieren, zit je fi jn bij elkaar met een 
zelfgemaakt warm drankje en herfstig 
hapje binnen handbereik. En wat 
kun je nu het beste doen tijdens het 
cocoonen? Natuurlijk, lekker (online) 
bladeren door deze editie van Bruist en 
puzzelen voor mooie prijzen. 

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 'geheugen'.
De oplossing van vorige maand was najaar.

PUZZELPAGINA 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 

parfum 
verleiding 
lekker 
geuren 

dames 
heren
musk 
extreme

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

Maak kans op 

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

100 ml
t.w.v.

€145,-
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl.
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