
Wat is geluk
eigenlijk? 

Richard Spijkers:
‘De thematiek is heftig’
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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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Wil je kansmaken om jouw fotoin De LangstraatBruist terug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Langstraat
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Om te beginnen natuurlijk: een ontzettend gelukkig nieuwjaar namens 
iedereen bij Bruist! Laten we er met z’n allen een fantastisch jaar van 
maken. Wat 2022 voor ons in petto heeft, weet niemand, maar dat we 
zelf invloed hebben op ons eigen geluk, is een feit. Daar vertellen we 
je in deze nieuwste editie van Bruist meer over. 

Januari is voor veel mensen dé tijd van het jaar om met al hun goede 
voornemens aan de slag te gaan. De een wil afvallen, de ander wil meer 
tijd doorbrengen met vrienden… Waar het uiteindelijk vrijwel allemaal 
op neerkomt, is dat we een fi jner leven willen. En een leuker leven 
natuurlijk! Vol mooie momenten en plezier. Hoe zo’n leven eruitziet, is 
voor iedereen uiteraard anders. 

Desondanks kunnen we je wel wat tips geven: breng een bezoekje aan 
een van onze bruisende ondernemers en laat je verwennen. Of plan een 
leuk dagje uit, bijvoorbeeld naar Titanic de musical. Acteur Richard 
Spijkers vertelt je daar verderop meer over… Na de afgelopen pittige 
jaren hebben we nu immers wel een wat leuker jaar verdiend!

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340
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BRUIST/BODY&MIND

Hoe voel jij je? Geniet je van het leven of wil je dat graag maar lukt 
het niet? En wat is geluk eigenlijk?

niet gelukkig van wordt. Jezelf als prioriteit stellen is 
helemaal niet egoïstisch. 

HET LEVEN BEGINT AAN HET EINDE VAN JE 
COMFORTZONE! Kun je niet meer genieten in 
je eigen omgeving, dan lukt dat misschien wel 
ergens anders. Bezoek plaatsen waar je normaal 
nooit zou komen, leer nieuwe mensen kennen 
of ga de uitdaging aan met jezelf en begin met 
een nieuwe sport. Het is goed om af te wijken 
van het vertrouwde. Zo maak je je leven een stuk 
interessanter. 

SAMEN STA JE STERKER. Omring jezelf met 
mensen waar je bewondering voor hebt en waar je 
van wilt leren. Mensen die hun hulp bieden zonder 
hier iets voor terug te verwachten. Mensen die jou 
niet zullen beoordelen en jou waarderen om wie je 
bent. Zij voelen het ook direct aan wanneer je even 
niet lekker in je vel zit. 

Geluk is voor iedereen anders. Het is een gevoel, 
je kunt het niet aanraken en ook niet vasthouden. 
Toch is het belangrijk. Je voelt je er als persoon 
beter door wanneer je gelukkig bent, je denkt 
anders en je doet anders. Maar waarom is het 
soms zo moeilijk voor ons om gewoonweg gelukkig 
te zijn? 

JE BENT NIET PERFECT EN DAT HOEF JE 
OOK NIET TE ZIJN. Stel geen onbereikbare 
doelen voor jezelf en raak ook niet in paniek als je 
een fout maakt. Mensen zijn niet onfeilbaar. Begin 
met onderzoeken waar je eigen grenzen liggen 
door elke dag te leren van je fouten, zodat je jezelf 
kunt verbeteren. En onthoud: vergelijk jezelf nooit 
met anderen. Stop met altijd en overal perfectie 
na te streven. Leef in het moment. Je kunt ook blij 
zijn met wat je niet hebt!

Houd goed in de gaten dat je jouw leven niet voor 
anderen leidt. En blijf ook niet een bepaalde koers 
aanhouden voor iemand anders als je hier zelf 

Wat is geluk eigenlijk? 

Ook op zoek naar geluk? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

JE KUNT OOK 
BLIJ ZIJN
MET WAT JE 
NIET HEBT!
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AMARULA VEGAN
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 
likeur een exotische touch gekregen 
door de toevoeging van kokosnoot, 
karamel en vanille. Het is een heerlijk 
alternatief voor veganistische 
liefhebbers. Geheel glutenvrij en dus 
ook geschikt voor mensen met een 
lactose intolerantie.
www.amarula.com

LEZERSACTIE * 
BH van By Jeane t.w.v. € 78,65
De bralette is een beugelloze bh die zowel 
voorgevormd als niet voorgevormd kan 
zijn. De By Jeane bralette biedt betere 
ondersteuning vanwege de zeer fl exibele, 
zachte ondersteunende onderband en de 
verstelbare kruislings of recht te dragen 
schouderbandjes. Voel je op en top vrouw vanuit je 
eigen kracht. www.byjeane.com TAG #BYJEANE

MANUKA
ESSENTIAL OIL
Manuka honing is perfect om je gezondheid 
gedurende het hele jaar een boost te geven.

Ook als beautyproduct is Manuka honing 
heel geschikt, bijvoorbeeld als masker 

en op eczeemplekken. Manuka New 
Zealand’s hoogwaardige Manuka Oil is 
een essentiële olie die gebruikt wordt 
voor huidverzorging, voetverzorging en 
als hulpmiddel bij kleine wondjes 
wondjes. Indien toegevoegd aan een 
shampoo, bodylotion of masker is het 
bovendien een ware weldaad.

www.manukanewzealand.eu/nl
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www.litaliano.eu

LEZERSACTIE *
Maak kans op het boek van Michael 
Pilarczyk: Je Bent Zoals Je Denkt. 

'Je bent toch niet je gedachten?'. Maar wie of wat 
ben je dan wel? is dan mogelijk de volgende vraag. 
Mijn overtuiging is dat jij en ik het resultaat zijn 

van onze gedachten. In Je Bent Zoals 
Je Denkt lees en leer je over de kracht 
van je gedachten en hoe je door 
middel van die gedachten je dagelijks 
leven vormgeeft. TAG #MICHAEL

LIKE, TAG DOE MEE EN WIN

Nieuw hoofdstuk
Nieuwjaar

Doe
mee en 

win

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWSGUSTEAU
Gusteau is een persoonlijke 
online wijngids waar je je 
smaakprofi el kunt ontdekken. 
Het draait namelijk niet om de 
druif, maar om de persoon. 
Want wijnvoorkeuren zijn 
persoonlijk. In herkenbare en 
toegankelijke taal vertelt 
Gusteau meer over 
smaakprofi elen en wijnen. 
Tijdens een supersnelle 
smaaktest krijgt iedereen snel een 
perfecte wijnmatch voorgeschoteld.

www.drinkgusteau.com

ROOSTER & WOLF
Cognac mag dan misschien een beetje een stoffi g imago 
hebben, brandy is dat allerminst. Een drankje dat door Rooster 
& Wolf - het merk met Nederlandse roots - nieuw leven is 
ingeblazen. Het staat voor kwaliteit en werkt samen met de 
vierde generatie meester-distilleerders in de Franse regio 
Cognac. Alleen de beste witte druiven worden geselecteerd. Het 
resultaat: een krachtige brandy met zachte afdronk, fruitig, 
bloemig en soepel om te drinken. Rooster & Wolf Fine Brandy is 
hét drankje om een feestelijk diner mee af te sluiten.
www.roosterwolf.com

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

LOWLANDER
TRY OR DRY
Vier de start van het nieuwe jaar in stijl 
met Lowlander's Try or Dry January. Of 
je nu kiest voor een maand met of 
zonder alcohol, met de botanisch 
gebrouwen bieren zorg je er hoe 
dan ook voor dat het een 
maand vol smaak wordt. 
Dus, voor welk team kies
jij; Team Try of Team Dry? 

Vier de start van het nieuwe jaar in stijl 
met Lowlander's Try or Dry January. Of 

www.lowlander-beer.com

MANUKA
ESSENTIAL OIL
Manuka honing is perfect om je gezondheid 
gedurende het hele jaar een boost te geven.

Ook als beautyproduct is Manuka honing 
heel geschikt, bijvoorbeeld als masker 

en op eczeemplekken. Manuka New 
Zealand’s hoogwaardige Manuka Oil is 
een essentiële olie die gebruikt wordt 
voor huidverzorging, voetverzorging en 
als hulpmiddel bij kleine wondjes 
wondjes. Indien toegevoegd aan een 
shampoo, bodylotion of masker is het 
bovendien een ware weldaad.

www.manukanewzealand.eu/nl

ZYXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

UTSRQP

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

O

NMLKJIH

GFEDCBA

Scan de
 QR-code
en zie
meerNieuw hoofdstuk

Nieuwjaar

1110



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. 
12



DITJES/DATJES

Gelukkig zijn is een kwestie van geluk.
  Maak tijd vrij voor die kleine
genietmomentjes zoals

   op de bank zitten met je kinderen.
Dansen verhoogt je geluk. Ga de natuur in! 

Een korte wandeling helpt je bij het ordenen
  van je gedachten. Je geur verandert als
 je gestrest of gelukkig bent. Geluk heeft dus
 een geur. Zie het leven als een   
  cadeautje dat je iedere dag weer 
 opnieuw mag uitpakken. De meest    
  effectieve manier om je geluksgevoel 
 te verhogen is om iets voor een ander 
  te doen. Zet je zintuigen open,
  let op wat je ziet, hoort, ruikt en voelt. 
  Dat helpt in het moment te zijn
   en je batterij op te laden.
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PARTYVLAAI
DE VROLIJKSTE BANKETBAKKER VAN DE LANGSTRAAT

De (kip/gehakt)
worstenbroodjes worden 
ambachtelijk gemaakt 
in onze eigen bakkerij, 
met gehakt van Slagerij 
Van Roessel. Een lokale 
coproductie van de 
Waalwijkse FairTrade 
Grotestraat dus.

5 X GOUD IN ONS 
JUBILEUMJAAR
De onafhankelijke 
keurmeesters van 
FoodBase deelden 
onlangs GOUD
uit voor onze:

• halve zool-koeken
• progrestaart(jes)
• rijst/slagroomvlaai
• kersen/slagroom/schuimvlaai
• appeltaart

U vindt deze gouden toppers en de 
rest van het smakelijke assortiment 
op partyvlaai.nl

Komt u gauw 
kiezen en 
proeven?

25 jaar geleden opende PartyVlaai haar deuren aan de Grotestraat 219 
in Waalwijk. Toen nog vlaaienbakker, inmiddels dé feestbakker van 

Waalwijk en de Langstraat.

TIP
THUIS 

OPWARMEN?
5 à 6 minuten 

op 180˚
in de oven

GROTESTRAAT 219 • WAALWIJK • 0416 - 560 010 
ONLINESHOP@PARTYVLAAI.NL • PARTYVLAAI.NL

1514



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

Van A tot Z
alles onder één dak 

ONZE behandelingen
• Volledige boven-  en/of 

onderprothese
• Het klikgebit
• Gedeeltelijke kunststof 

prothese of metalen 
frameprothese 

• Reparatie binnen 4 uur  
NA AFSPRAAK

• Opvullen prothese binnen 
3 tot 4 uur

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

BEGELEIDEN
Wij weten als geen ander dat de stap van de 
laatste tanden en kiezen naar een kunstgebit 
heel ingrijpend kan zijn. Er kunnen verschillende 
noodzakelijke redenen zijn  zoals steeds terugkerende 
kaakontstekingen of een slecht gebit dat lastig 
te repareren valt. Elke mondsituatie én patiënt is 
anders. Soms zijn klanten angstig. Het is voor ons een 
uitdaging om samen met onze collega tandartsen en 
kaakchirurgen, de patiënten voor te bereiden op wat 
hen te wachten staat en uiteindelijk te begeleiden 
naar een mooi gebit.

Onze specialisten

v.l.n.r. 

Linda Deutekom
Medewerkster Tandtechniek 

Marcel Elsendoom
Specialist Prothetiek

Mischa van Mook
Patiëntenadministratie

Peggy Dijkman
Office Manager

Angela de Jong
Specialist Prothetiek

Radek Zembowicz
Tandprotheticus

Hertog Janstraat 1a, Waalwijk
0416-320452

 info@tppzembowicz.nl
www.tppzembowicz.nl

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

Wij hebben geen wachtlijsten, bel voor een afspraak en u kunt vrijwel dezelfde 
week bij ons terecht. Ook reparaties worden uitgevoerd binnen 4 uur, mits u 
van tevoren telefonisch een afspraak heeft gemaakt met ons. Voor het opvullen 
(rebasen) van de prothese moet u de prothese 3 tot 4 uur missen. 

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

Van A tot Z
alles onder één dak 

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

1716



Dé specialist in onderhoud en reparatie
‘Alles waar een motor in 
zit, kunnen wij maken’

BRUISENDE/ZAKEN

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

Dé specialist in onderhoud en reparatie
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.”

 KWALITEIT TEGEN EEN SCHERPE PRIJS 
 “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…
  “Onderhoud en reparatie is onze corebusiness, maar daarnaast 
ben je bij ons ook aan het juiste adres voor het huren van 
onder andere een bakwagen of bus met laadruimte. Maar wie 
bijvoorbeeld een luxe auto wil huren, kan ook bij ons terecht, 
want in principe is alles bespreekbaar.” Bij Autobedrijf Konings 
bieden ze daarnaast een selectie occasions voor de verkoop. 
“Geen hele uitgebreide selectie, maar als je ergens specifi ek 
naar op zoek bent, laat het ons weten en wij gaan voor je op 
zoek tot we de juiste auto gevonden hebben. Want ook dat 
hoort bij onze dienstverlening.” 

1918



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN JE LIET MIJ LEVEN
Toen Eve twaalf was, overleefde ze als 
enige een aanval van een 
seriemoordenaar wiens identiteit nog altijd 
onbekend is. Jaren later is ze nog steeds 
geobsedeerd door de man die haar familie 
vermoordde. Ze is vastbesloten hem te 
ontmaskeren. Bewaker Jim is net 
begonnen in een nieuw boek. In deze true 
crime-bestseller vertelt Eve over haar 
pogingen om de moordenaar van haar 
familie op te sporen. Met elke pagina die 
hij omslaat, groeit Jims woede én zijn 
angst. Want Jim realiseert zich dat ze niet 
zal opgeven voor ze hem gevonden heeft. 
Tenzij hij haar eerst vindt. 
JE LIET MIJ LEVEN van Catherine Ryan 
Howard is vanaf 11 januari verkrijgbaar.

Het is weer tulpentijd! Een gegeven 
dat zaterdag 15 januari wordt 
gevierd met de Nationale 
Tulpendag. Deze dag leggen 
tulpenkwekers voor de tiende keer 
een gigantische pluktuin aan op de 
Dam in Amsterdam met daarin zo’n 
200.000 tulpen in verschillende 
kleuren. Ontzettend mooi om te 
zien en meteen de start van het 
nieuwe (snij)tulpenseizoen. Het 
thema van de Nationale Tulpendag 
is dit jaar: share happiness. 
Oftewel, de vreugde wordt gedeeld 
en daarom mag iedereen deze 
editie niet één, maar twee bossen 
tulpen gratis plukken. Een vrolijke 
bos voor jezelf en een voor iemand 
anders. Gedeelde vreugde is 
immers dubbele vreugde.
Kijk voor meer info op 
www.tulpentijd.nl.

D AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

'Take on me' is een van die nummers die 
nog steeds tot in de uithoeken van de 
kleinste karaokezalen gezongen wordt. De 
hit betekende de wereldwijde doorbraak 
van a-ha. Een droom die de bandleden al 
van kinds af aan hadden, maar die 
onbereikbaar leek voor een kleine band 
uit Noorwegen in de jaren zeventig. Het 
succes van a-ha veranderde de jongens 
in één klap in tieneridolen, terwijl ze 
misschien zelf liever als serieuze 
rocksterren gezien werden. 35 jaar later 
treden de mannen, nu allemaal in de 
vijftig, nog steeds op. A-HA: THE MOVIE
is vanaf 6 januari te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
A-HA: THE MOVIE

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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The ART of YOU Studios is een all-in fotografi e studio, die bij uitstek 
geschikt is voor boudoir-, lifestyle-, fashion- en portretfotografi e. Met een 
ruim assortiment apparatuur en accessoires, zeeën van invallend, natuurlijk 
licht, en maar liefst vijf gethematiseerde fotografi esets, biedt the ART of YOU 
Studios een unieke werkplek aan zowel beginnende als ervaren fotografen.

De ideale all-in 
fotografi elocatie!

Romantische 
slaapkamer

Neutrale (witte) 
portretstudio

Moderne badkamer Dark academia stijl 
woonkamer 

Visagie- en kleedruimte

Kijk voor meer info op: www.theartofyou.net

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

VOOR PROFESSIONELE ÉN AMATEURFOTOGRAFEN

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

slaapkamer

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

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

vergaderruimte met vergadertafel 
en 6 comfortabele stoelen.

• Keukenblok voorzien van alle 
gemakken

• Verwarming en koeling middels 
centraal aircosysteem

DIT IS
onze studio
VOORZIEN VAN ALLE GEMAKKEN!

DIT IS

HUUR DE ART OF YOU STUDIOSVANDAAG NOG!
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Get your kick... 
      in the Klik!

Zeer uitgebreid ontbijt, lunch en diner.

Ook strandbediening. Mooie studio’s te huur

boven de zaak.

The place to be!

Strandcafé De Klikspaan

Paseo Maritimo 53, 29620 Torremolinos (Málaga)  

+34 647 097 957  |  info@deklikspaan.com 

www.costasolholidayrentals.com

www.deklikspaan.com

Get your kick... 
      in the Klik!      in the Klik!
Get your kick... 
      in the Klik!
Get your kick... 
      in the Klik!      in the Klik!WINTER

AANBIEDING; 
NOVEMBER TOT EN MET 

FEBRUARI STUDIO’S €30,- 

EN IN MAART €50,-.
VRAAG NAAR DE ACTIE-

VOORWAARDENVOORWAARDENVOORWAARDENVOORWAARDENVOORWAARDEN

Strandcafé de Klikspaan heeft boven de zaak zeven studio’s tot zijn beschikking. 
Ze zijn voorzien van balkon, handdoeken, airco, Nederlandse televisie en wifi .

Get your kick... 
      in the Klik!

Het strandcafé heeft uitzicht op zee en een uitgebreide kaart met onder andere 
diverse broodjes, salades, pannenkoeken, huisgemaakte soepen en overheerlijke 
maaltijden. De gerechten van onze kaart kun je ook op ons strand bestellen. 
Hier kun je eveneens genieten van een heerlijke massage. Of wat dacht je 
van een lekkere cocktail of een ijskoud biertje?
Ons team zorgt ervoor dat jij niets tekortkomt. Tot snel!Ons team zorgt ervoor dat jij niets tekortkomt.Ons team zorgt ervoor dat jij niets tekortkomt.
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Van alle denkbare 
bouwmaterialen tot 
tegels en gereedschap 
en van badkamers 
tot sierbestrating voor 
je tuin… je vindt het 
bij BouwPartner Jac 
Klijn in Kaatsheuvel. 
“Zowel professionals als 
particulieren kunnen bij 
ons terecht voor kwaliteit 
tegen een aantrekkelijke 
prijs”, aldus eigenaar 
Robert Klijn.

BIJ JAC KLIJN 
MOET JE ZIJN! Amerikastraat 18, Kaatsheuvel

0416-280055
www.jac-klijn.nl

 Robert is met recht trots op wat ze 
met BouwPartner Jac Klijn hebben 
neergezet. “Mijn opa is dit bedrijf 
in 1934 begonnen, dus we staan 
inmiddels alweer bijna negentig 
jaar klaar voor al onze klanten. Of 
je nu een professional in de bouw 
bent of een particulier die gaat voor 
kwaliteit en professionaliteit maakt 
wat dat betreft niet uit. Wij adviseren, 
informeren en ontzorgen onze klanten 
zoveel als we kunnen en zorgen dat 
ze tevreden en met de juiste aankoop 
weer de deur uitgaan.” 

 De waarden van een 
familiebedrijf 
 Persoonlijk contact, het leveren van 
een topservice en de best mogelijke 
kwaliteit staan hierbij altijd zeer 
hoog in het vaandel. “Dat zijn nu 
eenmaal de waarden die horen 
bij ons familiebedrijf. Doordat wij 
zijn aangesloten bij een landelijke 
inkooporganisatie, kunnen we dit alles 

bieden tegen aantrekkelijke prijzen. 
We zetten graag een stap extra voor 
onze klanten en ook dat weten ze 
enorm te waarderen.”  

 Op afspraak 
 “Je kunt natuurlijk altijd binnen 
komen lopen in onze showroom of 
een kijkje nemen in onze showtuin als 
je weet wat je nodig hebt of gewoon 
even rond wil kijken”, vertelt Robert. 
“Maar heb je behoefte aan wat meer 
informatie en advies voor de aanschaf 
van een badkamer, tegelvloer of 
bestrating, dan raden we je aan om 
een afspraak te maken zodat we ook 
echt rustig de tijd voor je kunnen 
nemen.” 

Ben je dus op zoek naar een 
betrouwbare en professionele partner 
op het gebied van bouwmaterialen in 
de breedste zin van het woord? Bij 
BouwPartner Jac Klijn moet je zijn.

BRUISENDE/ZAKEN
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Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Waar in 2001 onder meer Danny de Munk en 
Tony Neef op het toneel stonden in Titanic de 
musical, vertolken nu onder anderen René van 
Kooten, Han Oldigs en Mariska van Kolck de 
rollen. Richard Spijkers kruipt op zijn beurt in de 
huid van de trotse en statige kapitein Edward J. 
Smith. “Het is een totaal andere man dan wie ik 
ben en misschien daarom juist wel zo lekker om 
te spelen”, aldus Richard. 

ONTROEREND “Ik ben nogal een emotioneel 
ei”, lacht de acteur. “Dus als bij de repetities de 
muziek erbij komt en mensen vol overgave staan 
te spelen dat ze doodgaan, dan sta ik te janken. 
Zo heftig is die thematiek.” Om de slachtoffers 
van de scheepsramp te herdenken valt er aan 
het eind van de voorstelling een doek met daarop 

Na twintig jaar is Titanic de musical terug in Nederland. De historie van het 
beroemde schip is talloze keren opgetekend in theatervoorstellingen en fi lms. Maar 

we mogen de tragische ramp niet te veel romantiseren: “De thematiek is heftig”, 
vertelt acteur Richard Spijkers.

Richard Spijkers is de kapitein in Titanic de musical: 

'Bij de repetities heb ik staan janken'

de namen van alle omgekomenen. “Dan besef 
je opeens dat er 1.512 mensen de dood 
hebben gevonden, wat niet nodig was geweest.”

HOOP Het publiek hoeft overigens niet bang te 
zijn voor een deprimerende voorstelling. Het is 
een groot theaterspektakel met een live-orkest 
en een ijzersterke cast. “Titanic is een van die 
musicals waar ik van houd, omdat het een 
verhaal is over ambities, hoop en geloof”, 
besluit Richard. 

Stap aan boord en reis mee op het wereld-
beroemde schip. Titanic de musical is tot en 
met 4 juni 2022 te zien in de Nederlandse 
theaters. Kijk op Theater.nl voor de speellijst.
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Nieuwsgierig? Bestel dan ons magazine via: 
nl@nederlandbruist.nl onder vermelding van Casa Blanco

SPECIAAL VOOR JOU

Er gaat een wereld voor je open!

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |    Casa Blanco  |    casablancotilburg

DE MOOISTE 
HEBBEDINGETJES 

VIND JE BIJ

Fabriekstraat 55, Tilburg  |  013 590 4459  |    Casa Blanco  |    casablancotilburg

GEWOON WEER OPEN!KOM SNEL LANGSEN GENIET!
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De kasten- en industriële deurenspecialist van Midden-Brabant

• KASTEN • INDUSTRIËLE DEUREN • TRAPRENOVATIE • SCHUIFWANDEN

Hamers@Home 
Kastenbouwers heeft naast 
de 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
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SHOP
T’LL YOU DROP!

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 
zachte en fl exibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel 
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten en zacht aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 28,30 Bruistprijs* € 19,81 

D3 MEDIUM 
STYLINGBORSTEL
7 RIJEN
Door de wereldberoemde perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de 
borstel niet vast te zitten in het haar. Het 
verspringende borstelharenpatroon zorgt wel 
voor maximale grip en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 16,75
Bruistprijs* € 11,73

D38 POWER 
PADDLE BRUSH 
- ROOD/ZWART/

WIT
De Power Paddle borstels van Denman 

zijn een combinatie van de Klassieke 
styling borstels met de bekende Paddle 

Borstels. De wereldberoemde perfect 
gladde plastic borstelharen met 

afgeronde punt zijn soepeler dan de 
iconische borstels. 

Adviesverkoopprijs € 29,95 
Bruistprijs* € 20,97 

De D83 Paddle brush van Denman 
zijn borstels voor het snel en zacht 

stylen van alle haarlengtes en 
-types. De D83 Paddle Brush is een 

multifunctionele borstel die zeer 
geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.  

Adviesverkoopprijs € 26,95
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

De Denman Paddle borstels zijn multi-
functionele borstels, geschikt voor het 
ontwarren, föhnen, shapen en stylen 

van alle haartypes en lengtes. 
De plastic borstelharen met baleinde 
voorkomen schade aan de hoofdhuid 
en zorgen voor een zachte verzorging. 

Adviesverkoopprijs € 23,55 
Bruistprijs* € 16,49  

D84 PADDLE 
BRUSH HANDTAS
De Denman Paddle borstels zijn multi-
functionele borstels, geschikt voor het 
ontwarren, föhnen, shapen en stylen 

van alle haartypes en lengtes. 
De plastic borstelharen met baleinde 
voorkomen schade aan de hoofdhuid 
en zorgen voor een zachte verzorging. 

Adviesverkoopprijs € 23,55 

BRUSH HANDTAS

PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 
zachte en fl exibele nylon borstelharen waardoor deze borstel soepel 

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 

D90L TANGLE 
TAMER ULTRA 
PADDLE BRUSH – RAINBOW 
De D90L is de grote broer van de kleinere D90 borstels. Door het 
grotere oppervlak van de D90L is deze borstel geschikter voor lang 
en dik haar. Alle borstels uit de D90 serie van Denman hebben 

Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

*Prijs voor de lezers van Bruist 
   (30% korting met code DENMANBRUIST)

Door de wereldberoemde perfect gladde plastic 
borstelharen met afgeronde punt komt de borstel 
niet vast te zitten in het haar. Het verspringende 
borstelharenpatroon zorgt wel voor maximale grip 
en controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 19,75 Bruistprijs* € 13,83

D4 LARGE STYLING 
BORSTEL 9 RIJEN

De D83 Paddle brush van Denman 
zijn borstels voor het snel en zacht 

stylen van alle haarlengtes en 
-types. De D83 Paddle Brush is een 

multifunctionele borstel die zeer 
geschikt is voor het ontwarren, 

föhnen, stylen en shapen van alle 
haarlengtes en -types.  

Adviesverkoopprijs € 26,95
Bruistprijs* € 18,87 

D83 PADDLE 
BRUSH

D6 BEBOP MASSAGE 
BORSTEL - ZWART
De D6 borstels van Denman voor ontwarren van 
het haar, het masseren van de hoofdhuid en
 voor het verdelen van stylings- en verzorgings-
producten in het haar. De D6 borstels van 
Denman hebben drie functies; je kunt hem 
gebruiken voor het doorborstelen van nat haar 
waardoor je goed kunt ontwarren. 
Adviesverkoopprijs € 5,95 Bruistprijs* € 4,17

D90 TANGLE TAMER 
ULTRA ZACHT – ZWART
De D90 serie borstels van Denman zijn krachtige 
borstels voor het pijnloos ontwarren van nat en 
droog haar. De borstels uit de D90 serie van 
Denman hebben zachte en fl exibele nylon 
borstelharen waardoor deze borstel soepel 
door het haar glijdt, niet vast komt te zitten 
en zacht aanvoelt. 
Adviesverkoopprijs € 19,35 
Bruistprijs* € 13,55 

HANDTASSTYLING-
BORSTEL 5 RIJEN
Door de wereldberoemde perfect gladde 
plastic borstelharen met afgeronde punt 
komt de borstel niet vast te zitten in het 
haar. Het verspringende borstelharen-
patroon zorgt voor maximale grip en 
controle in het haar. 
Adviesverkoopprijs € 12,95 
Bruistprijs* € 9,07  

THERMO CERAMIC - 
D62 MEDIUM 33 MM 
De keramische D60 borstels van Denman zijn licht van 
gewicht en door het met zacht rubber beklede handvat ligt 
deze borstel comfortabel en stevig in de hand. Het handvat 
is uit één stuk gemaakt waardoor het erg robuust is en 
hygiënisch blijft.  
Adviesverkoopprijs € € 22,05 Bruistprijs* € 9,07  Iconische styling!

Niet 
gebruiken 
met föhn

Niet 
gebruiken 
met föhn

Scan de QR-code of ga naar Denman.nl 
en kijk voor alle borstels online!
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Een blĳ vend g� onde leefstĳ l?Een blĳ vend g� onde leefstĳ l?Een blĳ vend g� onde leefstĳ l?Een blĳ vend g� onde leefstĳ l?
 Werk aan jouw doel middels één van onze leefstijl programma’s. Bij Below kun 
je terecht voor fi tness, personal training en diverse groepslessen zoals spinning, 
bootcamp, yoga en balance. En altijd onder deskundige begeleiding. Daarnaast ben 
je bij ons ook aan het juiste adres voor leefstijlbegeleiding om jou te helpen je doelen 
te bereiken. 

Al 20 jaar werken wij met veel 
passie en plezier samen aan de 
verbetering van de gezondheid 

van onze sporters. Onze 
persoonlijke aanpak is waar wij 
jou elke dag een stapje verder 

mee helpen. Maak gebruik van 
deze BRUIST Deal en probeer 

het de eerste maand zelf.

 1 maand
GRATIS

SPORTEN
PROMOCODE: BRUIST

ELZENWEG 33C, WAALWIJK
0416-660007

INFO@BELOWFITNESS.NL
WWW.BELOWFITNESS.NL

DealB R U I S T

Een blĳ vend g� onde leefstĳ l?
SLANKER

WAT IS JOUW 
PERSOONLIJKE DOEL?!

’

FITTER BEWUSTERSLANKER

    |   info@belowfitness.nl    |   0416 – 66 00 07 | Elzenweg 33C, Waalwijk

Aanmelden?

FITTER

WAT IS JOUW 
PERSOONLIJKE DOEL?!

’

FITTER BEWUSTERSLANKER

    |   info@belowfitness.nl    |   0416 – 66 00 07 | Elzenweg 33C, Waalwijk

Aanmelden?

BEWUSTER

WAT IS JOUW 
PERSOONLIJKE DOEL?!

’

FITTER BEWUSTERSLANKER

    |   info@belowfitness.nl    |   0416 – 66 00 07 | Elzenweg 33C, Waalwijk

Aanmelden?
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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, ook voor jouw huidprobleem is er een 
oplossing

Skin Care

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray tan

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

Kom genieten van deze heerlijke 
verwenbehandeling om jouw huid 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,- 

Skin Care, ook voor jouw huidprobleem is er een 
oplossing
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 Nieuw bij Magneet Interieurs
Passe Partout: Winterse gezelligheid in jouw interieur

Maak nu 
een afspraak 
en ervaar het 
comfort en de 
kwaliteit zelf

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

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

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 
begeleiding”
Camiel Klerx

 Nieuw bij Magneet Interieurs
Toe aan een andere inrichting? Of het nu gaat 
om de vervanging van een meubelstuk of de 
complete inrichting van je nieuwe huis; bij 
Magneet Interieurs ben je aan het goede 
adres. Je treft bij ons volop mogelijkheden aan 
wat betreft kleur, stijl en vormgeving. In onze 
showroom vind je de mooiste banken, 
fauteuils, tafels, stoelen en kasten. 

Kiezen lijkt misschien moeilijk, maar wij maken 
het je juist zo gemakkelijk mogelijk. We horen 
graag wat je woonwensen zijn en stemmen ons 
advies daar perfect op af. Wij 
weten namelijk als geen ander 
dat je je pas echt thuis voelt 
als je interieur aan al jouw 
wensen voldoet.

Het team van Magneet 
Interieurs biedt jou 
jarenlang woonplezier! 

raamdecoratie.raamdecoratie.

MEUBELENMEUBELEN

SLAPENSLAPEN

VLOERENVLOEREN

RAAMDECORATIESRAAMDECORATIES

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

www.magneetinterieurs.nlwww.magneetinterieurs.nl

“Gratis advies 
en persoonlijke 

het je juist zo gemakkelijk mogelijk. We horen 
graag wat je woonwensen zijn en stemmen ons 
advies daar perfect op af. Wij 
weten namelijk als geen ander 
dat je je pas echt thuis voelt 
als je interieur aan al jouw 
wensen voldoet.

Het team van Magneet 
Interieurs biedt jou 
jarenlang woonplezier! 
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M a a n d a g
D i n s d a g
W o e n s d a g
D o n d e r d a g
V r i j d a g
Z a t e r d a g
Z o n d a g

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

Wekelijks nieuwe collectie
aan kleding, tassen,

accessoires, handgemaakte
sieraden, cadeaus om te

geven en alles wat je
zelf heel graag
wilt HEBBEH!

WAT WIJ ZOEKEN:
Een gemotiveerde man of vrouw die 1 week aan het begin van 

elke maand onze magazines wil gaan bezorgen. 

Ben jij die actieve thuismoeder of vitale, actieve oudere man 

of vrouw die er voor wil gaan om elke maand bedrijven te 

bezoeken om daar magazines af te geven?

• Iemand die binnen een straal van 10 km in of rond 

OOSTERHOUT woont.

INTERESSE?
Stuur voor meer informatie een mail met je CV naar Frans 

Pijnenburg via vacature@nederlandbruist.nl. 

Of bel 076-7115340 voor meer informatie.

Ben jij op zoek naar een (bij)baan 
voor DE EERSTE volle week 

in de maand?

Word dan nu BEZORGER van onze 
bruisende magazines in de regio 

SCHILDE-SCHOTEN
óf

BELGISCHE GRENSSTREEK

nog steeds actief  en 
gemotiveerd  aan de 
slag als bezorger voor 
Nederland en Belgie 
Bruist. Een betrokken en 
gemotiveerde bezorger 
die meedenkt met het 
reilen en zeilen van de 
bezorging in zijn regio.

Dit is Piet, 73 jaar 
en al enige jaren 
gepensioneerd. Maar 
nog steeds actief  en 

Gepensioneerd . . .
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Dromen, durven, doen
Het is weer januari. Na hopelijk mooie en warme feestdagen met familie en vrienden 

is het tijd om jouw doelen voor dit nieuwe jaar uit te werken. Grote kans dat 
jij al goede voornemens hebt en dit jaar écht aan de slag wilt met het 

realiseren van jouw dromen en doelen, of die nou persoonlijk
 of zakelijk zijn.  

Maar hoe begin je daarmee? En hoe houd je het vol? De sleutel tot 
succes is het vaststellen van wat echt betekenis voor je heeft. Is jouw 

doel afvallen, zoek dan uit wat voor jou de beweegreden hierachter is. 
Wanneer je jouw focus dagelijks legt op wat er voor jou écht toe doet, 
zullen andere (bij)zaken hun grip op jouw geluk verliezen. Zelf ben ik 

erachter gekomen dat mijn algehele gezondheid waardevol is voor mij, 
zodat ik mijn dromen kan realiseren en een goede tijd heb met mijn 

dierbaren. Een gezond gewicht behouden en wekelijks sporten helpen om 
mijn einddoel bereiken, maar ik doe deze handelingen niet meer puur om 

hoe ik er daardoor uitzie. Dat is alleen een mooie bijkomstigheid. 

Door elke dag met het einddoel bezig te zijn en te leven alsof je het al 
bereikt hebt, zul je het uiteindelijk realiseren. Je hebt een droom, een top 
waar je naartoe wilt. Bedenk hoe het voelt om daar te zijn. Want als je het 
gevoel hebt dat je het dan voor de geest kunt halen, kun je het realiseren. 
Als je het kunt dromen, kun je het doen. Dit zul je mij vaker horen zeggen 

en ik geloof hier met volle overtuiging in. Visualiseer jouw einddoel en 
bedenk vervolgens wat je ervoor nodig hebt om dit te bereiken. Je zult 

automatisch de juiste keuzes maken, wanneer je jouw einddoel scherp en 
bewust voor ogen hebt.

Liefs, Fajah Lourens 

BLOG/FAJAHLOURENS

Heb je een duwtje in de rug nodig? Bestel de Killer Planner in de 
MKBMshop. Deze is deze maand verkijgbaar voor € 14,95. 

Onthoud: als ik het kan, kun jij het ook!

Zakelijk advies nodig?
Bel Klijn Advies

BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Marco Klijn  |  Modelleur 6, Kaatsheuvel  |  0416-274586  |  www.klijnadvies.nl

Als ondernemer heeft u meer aan uw hoofd dan getallen, berekeningen en 
regels. U heeft immers een bedrijf te runnen. Tegelijkertijd wilt u er zeker 
van zijn dat uw administratie in goede handen is. Dat u kunt rekenen op 
expertise, accuratesse en actuele kennis van wet- en regelgeving. 
Welkom bij Klijn Advies.

We richten ons voornamelijk op zakelijke dienstverlening en advisering 
voor het Midden- en Kleinbedrijf . Denk aan onder meer bedrijfs-
administraties, jaarrekeningen, fi scaal advies en loonadministraties. 
Daarnaast helpen we particulieren bij de inkomstenbelasting en toeslagen.
Dankzij onze ruime ervaring kunt u bij ons niet alleen rekenen op grondige 
en actuele kennis van het vakgebied, maar vooral ook op een persoonlijke 
benadering. Op ons kantoor heerst er een informele sfeer waarbij aandacht 
voor de mens achter de onderneming voorop staat.

Of u nu de boekhouding van uw bedrijf uit handen wil geven, 
uw administratie juist wil laten vastleggen of belastingadvies nodig 
heeft, bij Klijn Advies bent u aan het juiste adres. 

“BIJ ONS STAAN DE
WENSEN VAN DE KLANT 
CENTRAAL”

Onze kracht?
We staan bekend om onze fl exibiliteit; binnen de wetgeving streven 
we altijd naar het meest gunstige resultaat. De sfeer is informeel en 
ook onze laagdrempeligheid is een pluspunt, de deur van ons mooie 
kantoor staat altijd open.

Meer weten over onze diensten?
Neem eens contact met ons op, we staan u graag te woord!

43



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

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

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

De nieuwe Citroën C5 X

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

Daniël Vos Verkoopadviseur

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

info@vosgewoongoed.nl  |  www.vosgewoongoed.nl

De nieuwe Citroën C5 X

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

Daniël Vos Verkoopadviseur

Ook zo nieuwsgierig? Meld u dan alvast aan online om op de hoogte te blijven!



Vrijgezel Sarah 
stelt zich voor

Haar sociale leven is bruisend en druk, 
maar toch mist Sarah een mooie vrouw 
naast zich in haar leven. “Iemand die net 
als ik heel sociaal en open is en graag onder 
de mensen is, maar tegelijker-
tijd ook houdt van een avondje 
lekker samen op de bank”, ver-
telt Sarah als ze denkt aan haar 
‘ideale vrouw’. “Ze hoeft echt 
niet zo druk te zijn als ik ben, 
maar wel lekker spontaan”, 
voegt ze lachend toe. “En net 
als ik moet ze op zoek zijn naar huisje-
boompje-beestje, want ik heb geen zin meer 
om jaren te latten.”

Ook qua uiterlijk weet Sarah vrij goed waar 
ze naar op zoek is: “Ik val op vrouwelijke 
vrouwen, met lang haar en lichte ogen. Niet 
al te lang en ook niet veel ouder dan ik zelf 
ben. Het innerlijk speelt uiteraard ook een 

belangrijke rol. Ik hoop dan ook iemand te 
vinden met wie ik goed kan praten en die er 
ook echt voor mij kan zijn wanneer ik dat 
even nodig heb. Iemand om heel veel in 

mijn leven mee te delen, maar die 
daarnaast ook nog haar eigen 
leven heeft… En dan het liefst een 
leven enigszins in de buurt van 
Tilburg, waar ik woon en waar ik 
mijn (sociale) leven heb.” Een 
leven dat bestaat uit veel sporten, 
lekker eten en drinken en één van 

haar grootste passies voetbalclub Willem II. 
“Ik heb een seizoenskaart en ga eigenlijk 
naar alle thuiswedstrijden. Dat is wel een vrij 
belangrijk onderdeel van mijn leven, net als 
mijn werk trouwens. Ik werk in de maat-
schappelijke zorg, waarin het sociale dat ik 
eerder al noemde dus ook weer tot uiting 
komt. Vandaar dat ik dat ook hoop terug te 
vinden in mijn toekomstige partner.”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Een jaar geleden zijn we daarom 
van start gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze 
Bruisende Vrijgezellen. Deze maand hebben we speciale aandacht 

voor: Sarah.

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar ontwerp@nederlandbruist.nl.

Sarah zoekt

Vrijgezel Sarah 
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar ontwerp@nederlandbruist.nl.

LEEFTIJD
35 JAAR

OGEN
BLAUW

LENGTE
173 CM

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

kosteloos in Bruist.
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WWW.BYHARLEY.NL

ECO TEC
PLUS

€1595,-
Incl. standaard montage

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

Schotsestraat 19  5171 DT Kaatsheuvel  Telefoon (0416) 276 258  info@senp.nl  www.senp.nl
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“Verbouw in plaats 
“van nieuwbouw”

Moderne jaren ‘70 woning gerealiseerd in het mooie en gezellige Bavel!

In Bavel staan nog veel typische 

jaren 70 huizen. Vaak met 

weinig fantasie gebouwd, maar 

wel ruim en met grote percelen. 

Annelies en Paul waren hier 

eigenlijk niet naar op zoek, wel 

zochten ze bouwgrond in Bavel 

waar ze al jaren met veel plezier 

wonen. “We wilden hier dan ook 

niet weg, maar zochten iets met 

meer ruimte, de mogelijkheid 

tot een slaap- en badkamer 

beneden en graag met dezelfde 

voordelen als onze bestaande 

woning”, aldus Annelies. Hierbij 

doelt ze op alle eisen van deze 

tijd waaronder een warmtepomp 

en zonnepanelen, maar graag 

ook een ruime tuin en een vrij 

uitzicht. 

Maak van uw woning 
weer een droomwoning! 

St
ap

pe
np

la
n.

Wanneer uw woning niet meer voldoet aan uw wensen, dan is verbouwen een  
goede optie. Uzelf goed oriënteren is dan de eerste stap. Waar mist u ruimte,  
wat wilt u met de ruimte en wat is uw budget?

Heeft u al helemaal voor ogen wat u wilt? Dan kan onze bouwkundig 
tekenaar meteen voor u aan de slag. Daarentegen is het ook mogelijk om 
samen met onze architect de verschillende mogelijkheden te onderzoeken. 

Wij kijken voor u of het nodig is om een vergunning aan te vragen. Wanneer dit nodig is, 
verzorgen wij dit gehele traject voor u. Verder wordt de verbouw met u doorgesproken 
en op basis daarvan wordt een passende offerte voor u opgesteld. Wanneer de 
aannemingsovereenkomst getekend is, kan uw verbouwing worden gepland.

De werkvoorbereider maakt de werktekeningen, plaatst de bestellingen en maakt
een planning, voordat de bouw start. Wij doen er tijdens het bouwen alles aan om de
stof- en lawaaioverlast voor u te beperken. Zo worden er stofschotten geplaatst en 
zorgen we in overleg ook voor een keet en dixi. En het belangrijkste: we houden ons 
aan de planning, zodat u zo snel mogelijk kunt genieten. 

Nu kan het genieten van uw verbouwde/verruimde woning gaan beginnen!

Roscobouw begeleidt op een persoonlijke 

en intensieve wijze gedurende de gehele  

verbouwing. Van ontwerpfase tot  

oplevering, onze kracht is om uw  

zorgen uit handen te nemen. 

Voldoet uw woning na een aantal fijne jaren niet 

meer aan uw wensen? Het kan zijn dat u graag 

mee wilt bewegen met de veranderende trends

of dat er meer leefruimte gewenst is door een

gewijzigde gezinssituatie. Roscobouw begrijpt

als geen ander dat een woning na verloop van tijd 

niet meer volledig voldoet aan uw wensenlijstje. 

Het kan een optie zijn om te verhuizen,  

maar dit is in de huidige woningmarkt niet altijd

de gemakkelijkste optie. Wilt u graag het  

veilige en vertrouwde gevoel van uw eigen

woning behouden? Dan is het verbouwen van uw  

huidige woning een goede optie. Zo kunt u ervoor 

kiezen om uw woning in een compleet nieuw jasje 

te steken, maar ook te verruimen door middel van 

een uitbouw!

0412 455 501
info@roscobouw.nlwww.roscobouw.nl 

www.roscobouw.nl    0412 - 455 501   info@roscobouw.nl

Door hun vele eisen gingen Annelies en Paul in 
eerste instantie op zoek naar een stuk bouwgrond. 
Dat dit in hun regio niet altijd even makkelijk 
is, ontdekten ze al snel. Tijdens deze zoektocht 
hadden ze al een paar keer contact gehad met 
Ruud van Roscobouw. Via vrienden wisten ze dat 
zij goede ervaringen hadden met het bedrijf en dat 
ze netjes en effi  ciënt werkten. Het was uiteindelijk 
ook Ruud die hen erop wees dat verbouw van 
een bestaande woning wellicht ook een optie zou 

kunnen zijn. Tijdens 
de vakantie zagen ze 
op Funda een ‘saaie’ 
jaren 70 woning te 
koop staan. Paul 
twijfelde, maar 
Annelies zag direct 
potentie in het huis, 
de prachtige tuin en 
de locatie.

Ze hebben toen 
een schets laten 
maken om te kijken 
of hun wensen 

reëel waren, zowel op ruimtelijk als fi nancieel 
gebied. Roscobouw kon het plan snel toetsen wat 
betreft de haalbaarheid en mogelijkheden. Hierbij 
scheelde het dat Annelies en Paul al regelmatig 
in gesprek waren geweest met Roscobouw. Een 
goed contact tijdens zo’n proces is dan ook heel 
erg belangrijk. “Tijdens de verbouwing merkten we 

dat Roscobouw bleef meedenken met ons. Zo kregen we 
altijd goed advies en konden we bouwen op hun ervaring 
en expertise. Je denkt zelf niet altijd overal aan en we 
voelden dat we dingen los konden laten”, aldus Paul.

De verbouwing heeft uiteindelijk vier maanden geduurd. 
Het huis is echt onherkenbaar, modern en ruim en heeft 
alles wat in deze tijd gevraagd mag worden van een huis. 
En zelfs meer dan dat. Met een andere indeling, slaap- en 
badkamer beneden, aparte werkplekken voor Annelies 
en Paul, een ruime, strakke woonkeuken en extra hoge 
deuren met slanke, zwarte kozijnen, is het huis uit de 
jaren 70 sfeer getrokken.

Roscobouw begeleidt op een persoonlijke en 
intensieve wijze gedurende de gehele verbouwing. 
Van ontwerpfase tot oplevering, onze kracht is om 
u uw  zorgen uit handen te nemen. Wilt u hier ook 
gebruik van maken, neem dan contact met ons op!

‘De kavel was of te groot, te 

klein, te duur of we werden 

uitgeloot, het was echt een 

uitdaging om iets te vinden wat 

precies goed was voor ons.’

‘Tijdens de verbouwing 

merkten we dat Roscobouw 

bleef meedenken. Zo kregen 

we altijd goed advies en 

konden we bouwen op hun 

ervaring en expertise.’

‘Het was gewoon heel 

erg leuk om samen te 

doen, alles werd 

opgelost en er was nooit 

een punt van discussie.’
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Ontdek de kracht van ademhaling

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

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

BRUISENDE/ZAKEN

Ontdek de kracht van ademhaling

Een niet optimale 
ademhaling zorgt voor:

Versnelde ouderdom
Ontstekingen

Stress
Zwaar hoofd

Hoge bloeddruk
Slechte slaapkwaliteit

En zelfs dodelijke ziektes

 Ruud van de Wiel – Ademcoach  |  Grotestraat 67, Drunen  |  06-30049476  |  www.ruudvandewiel.com

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

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

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

Natuurlijk is er meer voor nodig dan een paar diepe 
ademteugen om jouw ongezonde (adem)patronen te 
doorbreken en aan te passen. Gelukkig kunnen we dit 
probleem eenvoudig en voor altijd oplossen. Hoe? Door 
controle te leren pakken over jouw eigen ademhaling, 
zodat je ook de controle over jouw eigen gezondheid 
weer terugpakt. En ik kan jou daarbij helpen! De 
afgelopen jaren heb ik de wereld rondgereisd op zoek 
naar de beste leraren op het gebied van ademhaling en 
heb ik me verdiept in verschillende methodieken. Een 
zoektocht die ik ooit startte om een oplossing te vinden 
voor mijn eigen (stressgerelateerde) klachten, eczeem 
en astma. Ik probeerde van alles, maar de klachten 



Op zoek naar een passende, 
kwalitatieve en betaalbare 
oplossing voor al uw 
administratieve, fi scale 
en fi nanciële vragen? 
Zoek niet verder!

Bij administratiekantoor TvdW vindt u de 
expertise die u zoekt, of u nu een starter, 
ZZP’er of MKB-ondernemer bent.

Wij werken met een jong en dynamisch 
team van vakmensen, die veel waarde 
hechten aan persoonlijk contact, 
professionaliteit en oprechte interesse 
in onze klanten. Wij luisteren echt naar 
uw wensen en stemmen onze dienst-
verlening op u af. Iedere ondernemer is 
uniek. We bekijken samen met u wat
 het beste bij u past en bij welke manier
van samenwerken u zich het prettigst voelt.

Eenmaal klant van ons kantoor? Dan willen 
we graag dat u zich thuis blijft voelen. 
Als administratiekantoor zorgen wij dat alles 
op orde blijft. En groeit uw onderneming? 
Dan groeien we gewoon met u mee en kunt 
u op ons blijven rekenen!

MAAK NU 
EEN AFSPRAAK 

0416-337793
EN WE HELPEN U 

VERDER

Een online boekhoudpakket?

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

Overweegt u een online boekhoudpakket, omdat u zelf een 
deel van of juist uw gehele administratie wilt gaan voeren? Wij 
adviseren u graag bij het vinden van de juiste oplossing op het 
gebied van online administratie. Uiteraard gaan we uit van uw 
specifi eke situatie en behoeften. Effi ciency en kostenbeheersing 
staan hierbij centraal.

Marisca van Gent

MKB
Veel ondernemers hebben behoefte 
aan advies op het gebied van cijfers 

en fi scale zaken. Door onze 
betrokkenheid zorgen wij voor helder 
tussentijds inzicht en bewustwording 

van uw fi nanciële situatie. 
Een solide basis voor uw 

onderneming!

MAAK NU 
EEN AFSPRAAK 

0416-337793
EN WE HELPEN U 

VERDER

Een online boekhoudpakket? SPECIALISME

ZZP
Het voeren van een goede 

administratie is voor veel zelfstandig 
ondernemers geen prioriteit. Toch is 
het een belangrijk aandachtspunt. 
Het is niet alleen verplicht, maar 

biedt ook nog eens waardevolle cijfers 
voor de toekomst. 

Laat ons u erbij helpen!

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

opzetten en inrichten van hun 
administratie. Wij ontzorgen hen 

zo veel mogelijk bij alle 
administratieve en fi nanciële 
zaken die op hun pad komen.

De w ar ti fote

Met onze eigen helpdesk is ons kantoor gespecialiseerd in gebruikersvragen van 
King Software, maar we bieden ook ondersteuning voor andere aanbieders, zoals 
Exact Online, Snelstart en Twinfi eld. Bent u op zoek naar een training of cursus in 
deze online software? Ook die verzorgen we graag voor u! Bovendien kunnen wij op 
afstand met u meekijken als u vragen heeft bij het verwerken van uw administratie.

Ook online denkt TvdW met je mee!
Als ondernemer houdt u van uw vak. We snappen dat u niet te veel tijd wilt 
besteden aan het bijhouden van de administratie. Dit houdt in: geen losse 
programma’s, maar alles realtime op één centrale plek. U hebt dus altijd grip op uw 
fi nanciën door actuele cijfers! 

TvdW Online in combinatie met iMUIS Online:
1 Directe hulp voor administratieve vragen
2 Bankkoppeling
3 Scan en Herken/UBL
4 Gratis factureren
5 Online dashboards
6 Declaratie via uw telefoon
7 Realtime informatie en appmogelijkheden

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

TvdW denkt met je mee!
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

viersterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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Albert Schweitzerlaan 13 Andel  |  06 44 14 38 47  |  info@pelleinterieurbouw.nl  |  www.pelleinterieurbouw.nl

Al onze tafels worden handgemaakt van hoogwaardige materialen. Er is geen sprake van 
massaproductie, waardoor het altijd gaat om een uniek product van hoge kwaliteit. Alles is 
mogelijk, van boomstamtafels tot kloostertafels. Wij realiseren de tafel die bij u past!

Handgemaakte tafelsDimar Pelle

Neem contact op voor de mogelijkheden

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!



In mijn Kaas & Wijn zaak, die dit jaar 10 
jaar bestaat, heb ik een eigen recept van een 
heerlijke kaasfondue. Ik wilde dat deze fondue 
de echte smaak van kaas had. Niet te zwaar en 
puur.

Ook wilde ik dat deze voor mensen gemakkelijk 
te bereiden was. Uiteindelijk is het een recept 
geworden van drie soorten kaas, die in smaak 
samen tot een perfecte balans komen. 

De kaasfondue van Kaas & Wijn Drunen nog niet 
op? Ik kan het je echt aanraden! Uniek recept, 
vers en makkelijk te bereiden. En uiteraard 
heerlijk met een goed glas wijn! Zelf geef ik de 
voorkeur aan Vinha do Torrao Branco.  Een 
mooie, frisse witte wijn met diepe fruittonen, uit 
de wijngaarden van Fernando Po. Kaasfondue 
met deze wijn, maakt ook jouw moment bijzonder! 

                                     Mike Krijnen

en gezond 2022!
Eet sm  kel jk

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

met deze wijn, maakt ook jouw moment bijzonder! 

Op zoek naar een betrouwbare jonge occasion? Zoek niet 
verder! Redeker Automotive helpt je aan een auto die 
voldoet aan al jouw wensen. We streven elke dag met elkaar 
naar de beste kennis, gastvrijheid en kwaliteit.

• Betrouwbare occasions, import en export.
• Een zorgvuldig geselecteerd aanbod.
• Op basis van jouw wensen gaan we ook specifi ek op 

zoek naar jouw auto. 
• Altijd bereikbaar en op afspraak zelfs ’s avonds 

bereikbaar.
• Ook voor onderhoud en apk-keuringen.
• Diverse lease-mogelijkheden, zowel import als export.

DÉ OCCASIONSPECIALIST VAN 
RAAMSDONK

Raadhuisstraat 64
Raamsdonk

06-29165723
www.redekerautomotive.nl

Ontdek wat wij voor jou kunnen 
betekenen. Loop gewoon eens binnen 
of maak nu een afspraak!

Harm en Liana Redeker



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.



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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WORD DE BESTE 
VERSIE VAN JEZELF!

Wij van Brothers in Health zijn gemotiveerde Personal 
Trainers die jou helpen om je doelen te behalen. Heb jij 
persoonlijke doelen op het gebied van voeding en/ of sport? Dan 
staan wij te popelen om samen met jou aan de slag te gaan. Afvallen, 
aankomen, spiermassa opbouwen, in beweging blijven... wat je doel ook is, 
ons team staat voor je klaar.

Wat begon als iets kleins is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot iets 
veel groters. Gevestigd in ThelocalGym in Kaatsheuvel, Waalwijk en 
Hilvarenbeek verzorgen wij iedere week gemiddeld 100 (Personal) 
Trainingen waar niet alleen wij, maar ook de sporters veel plezier aan 
beleven. Plezier is wat bij ons voorop staat, ondanks het harde werken, 
staat een glimlach aan het eind van iedere training centraal.

“WIJ BIEDEN VERSCHILLENDE 
OPTIES OP HET GEBIED VAN 

PERSONAL TRAINING.”

AMERIKASTRAAT 14, 

KAATSHEUVEL 

06-13011501

WWW.BROTHERSINHEALTH.NL

VAN JEZELF!
Wat begon als iets kleins is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot iets 
veel groters. Gevestigd in ThelocalGym in Kaatsheuvel, Waalwijk en 
Hilvarenbeek verzorgen wij iedere week gemiddeld 100 (Personal) 
Trainingen waar niet alleen wij, maar ook de sporters veel plezier aan 
beleven. Plezier is wat bij ons voorop staat, ondanks het harde werken, 

Ga ervoor!Meld je nu aan

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

Reigerbosweg 2, Waalwijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

Elke dag
staan wij 

weer graag 
voor onze  

klanten 
klaar



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 kun je 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

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

Uw vertrouwde leverancier
voor MKB, ZZP en consument

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

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

Hinthamerstraat 102
5211 MS ‘s-Hertogenbosch

openingstijden: maandag gesloten
di - vr 13.00 - 18.00 uur • za 10.30 - 17.00 uur

zo 1e zondag van de maand
(buiten openingstijden in overleg)

06 19 99 98 79
www.deheerenvanshertogenbosch.nl

In onze

websho
p vindt u

slechts e
en greep

uit

onze col
lectie. D

e comple
te

collectie
treft u in

onze

fysieke w
inkel!

SPECIALIST IN ROCK-
SCHOENEN & -KLEDING!!
Ruim assortiment
new-rockschoenen, shirts
en bijbehorende artikelen.

Speciaal voor bands & artiesten:
maak een afspraak buiten de
reguliere openingstijden en kom
rustig shoppen onder het genot
van een hapje en een drankje!

•  Speciale handgemaakte dames- en herenschoenen met 
bijbehorende accessoires zoals riemen en sokken.

• Ruim 100 modellen in huis van diverse leveranciers. 

•  Schoenen voor alle gelegenheden.

•  Gelegenheid om je eigen schoenen samen te stellen. 
Voor bruiloft, jezelf, club, verenigingen of werk.

•  Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.

•  POPULAIR = shoppen na sluitingstijd. Informeer voor 
actuele informatie en 

openingstijden via 
onze app-service 
06-19 99 97 79

• Ruim

•  Schoenen voor alle gelegenheden.

•  G

•  

•  

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

 100 modellen in huis van diverse leveranciers. 

elegenheid om je eigen schoenen samen te stellen. 

Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.

Informeer voor 
actuele informatie en 

openingstijden via 

e a
•  Speciale handgemaakte dames- en herenschoenen met 

Informeer voor 

AMAZING SHOES
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ACR Group 
Ma – Vr: 8:00 – 18:00 Za: 09:00 – 12:00
Berkhaag 16 & Berkhaag 7a, Sprang-Capelle
0416 317 890  |  info@acrgroup.nl  |  www.acrgroup.nl

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

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

de mobiliteitsbranche) en lid van Schadegarant.

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

voorop staan. Onze bedrijfscultuur is eerlijk, 
open en transparant, zowel naar klanten als 

naar elkaar. Kwaliteit staat bij ACR hoog in 
het vaandel: een positief kritische houding 
en streven naar perfectie kenmerkt dan 
ook al onze medewerkers.

“Een tevreden
 klant is de kroon
 op ons werk.”

Wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Schade door ongeval

Parkeerschade

Old- en youngtimers

Bel ons nu
0416 317 890

ACR autoschade (Alternative Car Repair) is in 2004 opgericht 
met de visie dat kwalitatief schadeherstel niet onnodig duur hoeft 
te zijn. Onze 20 enthousiaste en toegewijde medewerkers staan 
klaar om u te ontzorgen bij autoschade.

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

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

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

Vier een feest je met ons!

Voor informatie: 06-34590975. Of stuur een bericht via WhatsApp onder vermelding van: interesse chalet 481

Zeer sfeervolle, vrijstaande houten recreatiewoning op Parc de Kievit te Baarle-Nassau NL

Luxe en riant chalet te koop

PER DIRECT TE KOOP: € 132.000,- met eigen grond of € 99.000,- met gepachte grond

Details vindt u op www.parcdekievitverkoop.nl/properties/kievit-
12b-481-koekoeklaan-12

Erfpacht: overname van bestaand recht van eeuwigdurende erfpacht. 
Inschrijving is helaas niet mogelijk, maar je mag er het hele jaar door 
verblijven. Ook interessant als belegging voor verhuur. Verhuur kan 
via het park of zelfstandig.

Parc De Kievit heeft veel faciliteiten zoals een restaurant, 
een speeltuin, een tennisbaan en een zwembad.
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BRUIST/RECEPT

INGREDIËNTEN
750 gram aardappelen

2 Conference peren
2 grote Elstar appels

1 ui
1 kaneelstokje

1 steranijs
100 gram spekreepjes

1 rookworst 
50 gram roomboter

50 milliliter volle melk
zout en peper

BEREIDING
De aardappelen, peren en appels schillen. Verwijder het klokhuis bij de 
appels en peren. Snij de aardappels in stukken en de peren en appels in 
blokjes. Maak de ui schoon en snipper deze. 

Doe de aardappelen, het kaneelstokje, de steranijs, de gesnipperde ui, de 
peren en de appels in een pan. Voeg water toe totdat het geheel net onder 
water staat en breng het aan de kook. Laat het gedurende 15 tot 20 
minuten zachtjes koken.

Doe ondertussen de spekreepjes in een hete koekenpan en bak de reepjes 
zonder olie of boter krokant. Laat ze uitlekken op wat keukenpapier.

Verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de 
aardappelen en de rest af en verwijder de steranijs en het kaneelstokje. 
Doe de rest weer terug in de pan en laat het even nadampen. Voeg de 
roomboter en de melk toe.

Stamp met een pureestamper en breng op smaak met zout en peper.
Roer de spekreepjes door de stamppot. Serveer de hete bliksem met de 
rookworst.

De winter is natuurlijk dé tijd van het jaar om stamppot op tafel te zetten. Hete 
bliksem is één van de weinige stamppotten die niet met een groente gemaakt 

wordt, maar met appels en peren. De smaak is dan ook verrassend fris.

4 PERSONEN - 40 MIN.

Oud-Hollandse
hete bliksem

INGREDIËNTENINGREDIËNTEN
750 gram aardappelen750 gram aardappelen

2 Conference peren2 Conference peren
2 grote Elstar appels2 grote Elstar appels
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1 kaneelstokje

1 steranijs
100 gram spekreepjes100 gram spekreepjes

1 rookworst 
50 gram roomboter50 gram roomboter

50 milliliter volle melk50 milliliter volle melk
zout en peper

BEREIDING
De aardappelen, peren en appels schillen. Verwijder het klokhuis bij de 
appels en peren. Snij de aardappels in stukken en de peren en appels in 
blokjes. Maak de ui schoon en snipper deze. 

Doe de aardappelen, het kaneelstokje, de steranijs, de gesnipperde ui, de 
peren en de appels in een pan. Voeg water toe totdat het geheel net onder 
water staat en breng het aan de kook. Laat het gedurende 15 tot 20 
minuten zachtjes koken.

Doe ondertussen de spekreepjes in een hete koekenpan en bak de reepjes 
zonder olie of boter krokant. Laat ze uitlekken op wat keukenpapier.

Verwarm de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de 
aardappelen en de rest af en verwijder de steranijs en het kaneelstokje. 
Doe de rest weer terug in de pan en laat het even nadampen. Voeg de 
roomboter en de melk toe.

Stamp met een pureestamper en breng op smaak met zout en peper.
Roer de spekreepjes door de stamppot. Serveer de hete bliksem met de 
rookworst.
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Oud-Hollandse
hete bliksem
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Lekker weer even tot jezelf komen 
én energie opdoen? Kom na de 

drukke decembermaand met veel 
gezelligheid weer even bij met een 

warm kopje koffi e of thee. Nestel 
jezelf lekker op de bank en blader 

(online) door deze editie van Bruist 
en puzzel mee voor mooie prijzen.

PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-7-8.

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

  

PUZZELPAGINA Peach blossom
Smoothing
Body Wash

Maak kans op een

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem 
en geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid dankzij dit 
fi jne product van O’right.

Maak kans op

Anti-aging peeling van Perris 
Swiss Laboratory, geschikt voor 
alle huidtypen voor een optimaal 
resultaat. Werkt liftend en 
verstevigend en maakt de huid 
gladder en soepeler. Fijne lijntjes 
worden minder zichtbaar. Bevat 
99% natuurlijke bestanddelen 
en is klinisch getest. 

Perris Swiss 
Laboratory
t.w.v. € 95,-

schoonheid
leeftijd
gelaat
creme

rimpel
veroudering
mooi
jong

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

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