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VOORWOORD/FEBRUARI

Bruisende lezer,
Overigens heeft niet alleen Christel 
ontzettend veel liefde voor haar vak, 
datzelfde geldt voor alle bruisende 
ondernemers die we voor deze editie weer 
hebben gesproken. Stuk voor stuk spreken 
zij vol passie over hun werk. Laten wij 
daarom onze ‘liefde’ voor hen tonen door ook 
deze maand weer zoveel mogelijk lokaal te 
shoppen (misschien wel voor Valentijnsdag), 
zodat zij hun werk met evenveel passie voort 
kunnen blijven zetten.

Vier het leven en vier de liefde!
Lea en Marcel Bossers

Het is februari, de maand waarin we massaal de 
liefde vieren. En terecht, want zeg nu zelf… verliefd 
zijn is toch heerlijk?! Er gebeuren allemaal rare dingen 
in je lichaam, tot hartkloppingen aan toe, maar toch 
voel je jezelf beter dan ooit. Hoe dat kan, lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Liefde is trouwens een breed begrip. Het kan gaan 
om verliefd zijn op je grote liefde, maar ook over liefde 
voor je vak, om maar een voorbeeld te noemen. Iets 
wat de Brabantse comédienne Christel de Laat 
overduidelijk heeft, zoals bleek tijdens het interview 
dat we met haar hadden. Ben je benieuwd naar haar 
verhaal? Blader dan snel verder.
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BRUIST/BODY&MIND

Verliefdheid brengt niet alleen je hoofd op hol, ook in de rest van je lichaam 
gebeurt van alles. Je krijgt hartkloppingen, vlinders in je buik, zwetende handen 

én veel energie en opwinding. Dit komt door hormonen en is lichamelijk te 
verklaren. Maar wat gebeurt er precies in ons lichaam als we verliefd zijn?

HET HORMOON DOPAMINE zorgt ervoor dat je 
niet meer realistisch kunt kijken naar je geliefde. Je 
denkt dat jouw grote liefde de mooiste en geweldigste 
persoon op de wereld is. Dat beeld klopt natuurlijk niet 
met de werkelijkheid, maar je bent zo ‘onder invloed’ 
dat je dat niet ziet. Pas als de eerste verliefdheid 
uitdooft en de dopaminespiegel in je bloed inmiddels 
fl ink is gedaald, merk je zijn of haar slechte 
eigenschappen op.

HET GEVOEL van heftige verliefdheid zal in 
de meeste gevallen na anderhalf tot vier jaar 
verminderen. Dan worden andere dingen belangrijker, 
zoals steun, vertrouwen en geborgenheid, die 
samen de basis kunnen vormen voor een langdurige 
liefdesrelatie. Endorfi ne neemt nu de belangrijkste 
plaats in. Dit hormoon lijkt op de rustgevende 
pijnstiller morfi ne en zorgt voor een ontspannen 
gevoel. Het neemt tevens angsten weg, zodat jij je 
prettig voelt in de buurt van je liefdespartner.

Je autonome zenuwstelsel regelt je ademhaling, 
spijsvertering, het verwijden en vernauwen van 
bloedvaten en je hartslag. Bij verliefdheid zorgt 
noradrenaline in je hersenen voor de aanmaak 
van adrenaline, het bekende stresshormoon. Dit 
hormoon geeft aan je zenuwstelsel door dat je 
hart sneller moet kloppen. Zo kan bij een verliefd 
persoon de hartslag oplopen tot wel 180 slagen per 
minuut.

AMFETAMINES onderdrukken het hongergevoel 
en jagen de bloedcirculatie omhoog. Hierdoor 
krijg je het gevoel alsof er vlinders in je buik 
zitten. Het liefdeshormoon oxytocine en alcohol 
veroorzaken allebei hetzelfde gevoel. Als je heel 
erg verliefd bent, voel jij je, net als na een glaasje te 
veel, minder angstig of geremd en je zelfvertrouwen 
krijgt een boost. Je voelt je letterlijk dronken van 
verliefdheid!

Dit doet de liefde
met jou!

Wil jij je liefdespartner verrassen dit jaar? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

VERLIEFDHEID IS 
EIGENLIJK SLECHTS 

EEN CHEMISCHE 
PROEF DIE GELUKT IS
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Lekker en eerlijk eten bij
De Galgenwiel

Alle tijden van de dag 
Lunchen, dineren, borrelen, een high tea of 
partij: het kan allemaal bij De Galgenwiel. 
“Wij serveren lekker en eerlijk eten, alleen 
maar verse producten met voor ieder wat 
wils. Van een heerlijk bord spareribs of 
kogelbiefstuk tot een jonge tarbot of surf en 
turf. Iedere maand is er bovendien een 
seizoen gerelateerd maandmenu. Bij ons 
kun je snel een hapje eten maar ook 
genieten van een uitgebreid 
driegangenmenu.” 

Wandelen en fi etsen
Het Landgoed Plantloon, waaraan De Galgenwiel ligt, is 
één van de laatste restanten van het Brabantse 
broekbos landschap. Het natuurgebied ligt in de 
schaduw van de drukbezochte Loonse en Drunense 
Duinen, en is zeker niet minder mooi! Het is er een 
stuk rustiger, met fraaie lanen, loofbossen, hoeves en 
weilanden met houtwallen. De karakteristieke lanen 
met eiken en beuken, de afwisseling van het bos met 
landbouwgronden, pittoreske boerderijen en de sporen 
van de voormalige turfhandel maken een bezoek voor 
iedereen boeiend. 

Eigenaar Jurgen Sprangers (foto) vormt, samen met de rest van het team, het 
gezicht van De Galgenwiel. Het eet- en borrelcafé is vernoemd naar het 

gelijknamige natuurgebied op onze locatie. Dit stukje Brabant barst van de lokale 
geschiedenis waar het personeel van De Galgenwiel je ook graag over vertelt. “Ons 

jonge team bestaat uit twintigers en dertigers, met een bak aan ervaring waar 
menig horecazaak jaloers op is”, vervolgt Jurgen. 

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

BRUISENDE/ZAKEN

LUNCHEN, DINEREN 
EN BORRELEN

Nieuwsgierigwat er deze maandop het menu staat?
Kijk vooral op

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

BRUIST
Deals

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE
Met de verschillende smaken van 

veelzijdige likeuren en prachtige fl essen 
van Amarula weet jij jouw valentijn 
zeker voor je te winnen. De subtiele 
mokka-en chocoladesmaak van de 
Ethiopian Coffee variant proef je goed 
wanneer je deze drinkt met ijs of 
toevoegt aan een kop koffi e of 
espresso. De smaak heeft zelfs iets 
weg van romige caramel. Heerlijk om 
deze koude winterdagen sfeervol en 
warm mee door te komen.
www.amarula.com

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE
Met de verschillende smaken van 

veelzijdige likeuren en prachtige fl essen 

wanneer je deze drinkt met ijs of 
toevoegt aan een kop koffi e of 
espresso. De smaak heeft zelfs iets 
weg van romige caramel. Heerlijk om 
deze koude winterdagen sfeervol en 
warm mee door te komen.
www.amarula.com

AMARULA 
ETHIOPIAN COFFEE

Scan 
de 

QR-code

Verras jouw
valentijn!

MARJOLEIN BASTIN 
HANDCREME
Op zoek naar het perfecte geschenk voor 
Valentijn? Marjolein Bastin zorgt voor dierbare 
herinneringen met handcrèmes in drie 
bijzondere geurlijnen. Geuren bepalen onze 
gevoelens en werken inspirerend. Wil je je 
geliefde helpen herinneren aan een mooie plek 
of fi jn moment samen? Wellicht doet een van de 
geurlijnen daar aan denken en kan je geliefde 
op ieder moment van de dag wegdromen naar 
de momenten die jullie samen hebben beleefd. 
www.hallmark.nl

OUDERWETSE AMBACHTELIJKE  
HANDGEMAAKTE LEKKERNIJEN!

Zuster Evie Waspik is onderdeel van een 
samenwerkingsverband van lokale 
onderneemster, die elk in hun eigen regio 
vanuit huis nog op 
de ouderwetse 
manier lekkernijen 
maken Zo hebben we in 
het Puike Potten 
assortiment de muffi n mix.

Zuster Evie WaspikZuster Evie Waspik

Leuk om cadeau te geven of om zelf te maken.
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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

LEZERSACTIES

Facebookpagina
Nederland Bruist en van 
het magazine uit jouw 

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

op de hoogte zijn van 

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

LEZERSACTIESLEZERSACTIE*
Maak kans op het 
nieuwe boek van 
Michael Pilarczyk
Master Your Mindset Leef Je Mooiste 
Leven gaat over persoonlijke en 
spirituele groei, maar ook over zakelijk 
succes. Die combinatie maakt dit boek 
uniek. Michael Pilarczyk schreef een 
persoonlijk verhaal over inzicht, 
bewustzijn en de kracht van gedachten. 

www.michaelpilarczyk.nl TAG #BOEK

Doe
mee en 

win
Verras jouw

valentijn!
HALLMARK VALENTIJN
Wil jij je geliefde, vriend(in) of familielid laten weten 
hoe dierbaar hij of zij voor jou is en verrassen met 
een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 
bieden ze een breed 
assortiment aan 
wenskaarten en is het ook 
mogelijk om persoonlijke 
foto’s of decoraties 
toe te voegen om er 
een echt kunstwerk 
van te maken.
www.hallmark.nl

een mooie, persoonlijke valentijnskaart? Bij Hallmark 

HAWAIIAN TROPIC 
ZONNEBRAND VOOR 
WINTERSPORT
We weten allemaal hoe belangrijk het is 
om je huid te beschermen tegen 
schadelijke invloeden van de zon. Zo ook 
tijdens jullie wintersport samen! Show 
your skin some love en geniet zorgeloos 
van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 
je op de piste staat. Met de bloemige en 
fruitige geuren van Hawaiian Tropic 
ervaar je echt dat fi jne vakantiegevoel. 
www.hawaiiantropic.com

ZONNEBRAND VOOR 

van dat heerlijke winterse zonnetje terwijl 

Doe
mee en 

win
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WILKINSON 
SCHEERMESJES
Wie ook in de winter fris en glad voor de dag wilt 
komen, biedt Wilkinson een mooi assortiment. 
Zo heeft de Intuition Sensitive Touch een mooie 
look, waardoor deze prachtig zal staan in de 
badkamer van je geliefde. Heeft je partner 
liever een scheersysteem met scheerschuim 
in één? Dan is de Intuition 2-in-1 Sensitive 
Care echt iets voor haar. Alle producten 
van Wilkinson hebben plasticvrije en
recyclebare, dus ook nog eens 
goed voor het milieu! 
www.wilkinsonsword.com
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Dat merk je ook meteen als je een voet over 
de drempel van Luxx Living zet. “Iedereen 
wordt bij ons warm ontvangen, wie je ook 
bent en of je nu komt voor slechts één klein 
item of je complete interieur door ons samen 
wilt laten stemmen, voor ons maakt het niet 
uit. We vinden het belangrijk dat al onze 
klanten op hun gemak rond kunnen kijken 
en advies kunnen vragen wanneer zij daar 
behoefte aan hebben. Wij verkopen niet puur 
om het verkopen, maar willen dat de mensen 
echt blij met hun aankoop weer naar huis 
gaan. Dat maakt dat klanten hier telkens weer 
terug blijven keren.”

Een vleugje luxe
Overigens komt dat niet alleen door de 
klantvriendelijkheid, ook het assortiment 
maakt dat je hier graag nog een keer 
terugkomt. “Mooie items met net een 
vleugje luxe”, vertelt Suzanne. “Meubels en 
accessoires die je niet op elke hoek van de 

Meubels en accessoires kun je natuurlijk overal kopen. Maar ben je 
op zoek naar items die net even anders zijn dan de massa, dan moet 
je bij Luxx Living in ’s-Hertogenbosch zijn. “Wij zijn onderscheidend 
in onze collectie, maar ook in de manier waarop wij met onze klanten 
omgaan”, vertelt Suzanne Pijnenburg die samen met haar echtgenoot 
Paul het bedrijf runt. “De Brabantse gezelligheid staat bij ons zeer 
hoog in het vaandel.”

‘Wij doen het op de Luxx manier’

LUXX Living
Rietveldenweg 13 
Den Bosch
073-6218033 
info@luxxliving.nl
www.luxxliving.nl

straat tegenkomt. We kunnen je bij ons in de 
winkel adviseren over wat het best aansluit bij 
al jouw wensen, maar ook een bezoek aan huis 
behoort tot de mogelijkheden, zodat we ter 
plekke alles goed kunnen bekijken. Dat hoort 
nu eenmaal bij onze service. Net als het gratis 
thuisbezorgen en plaatsen van de gekochte 
meubels, waarna we alle troep weer meenemen 
zodat jij niet met de rommel blijft zitten. Dit 
alles doen wij in eigen beheer, zodat we de 
kwaliteit en de service waar wij voor staan ook 
altijd kunnen garanderen.”

BRUISENDE/ZAKEN

‘Wij doen het op de Luxx manier’
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DITJES/DATJES

 Liefde maakt van een huis 
een thuis. Vrijdag 10 februari is het 
Warmetruiendag. Het idee is simpel: 
    geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan
       te trekken. Gemiddeld worden mensen 7 keer
         verliefd voordat ze gaan trouwen.

Volg je hart, want dat klopt!
   Romantisch zijn bestaat voor het 
 grootste deel uit aandacht, liefde en 
qualitytime voor elkaar. Als twee 
lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun 
      hart in hetzelfde ritme kloppen. 
 Je moet het wel 3 minuten volhouden.
De hand vasthouden van een geliefde 
of alleen al naar zijn of haar foto kijken kan 
pijn verlichten en stress  
 verminderen. 
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PARTYVLAAI 
FEESTBAKKER VAN DE LANGSTRAAT

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

BESTEL GEMAKKELIJK EN SNEL 

OP PARTYVLAAI.NL!
BEL ONS GERUST 
ALS U WAT MEER 

INFORMATIE 
OVER ONZE 
PRODUCTEN 

WILT.

In de eigen banketbakkerij maken bakkers Henk en Abdel 
de hele dag door ambachtelijk banket. Omdat we elke dag vers bakken, 

is ons feestgebak extra lang extra smakelijk.

Denk bijvoorbeeld aan: 
worstenbroodjes (óók vegan, 
halal en glutenvrij), met goud 
bekroonde kers/slagroom/
schuimvlaai, rijst/slagroomvlaai, 
progrestaart(jes), appeltaart 
en halve-zoolkoeken, (foto)
slagroomtaarten, appelfl appen, 
glutenvrij, vegan, lactosevrij en 
suikervrij gebak.
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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!
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BESTEL JE BOODSCHAPPEN 
MAKKELIJK EN SNEL 

OP PLUS.NL

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR 
NIEUWE MEDEWERKERS

KIJK OP 
WWW.WERKENBIJPLUS.NL 

VOOR MEER INFO

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

Iedere dag
bezorgen wij uw 

boodschappenboodschappen

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
2120



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIJ ZIJN VAN DIAMANT
Wanneer de 21-jarige William onverwacht 
naar Seattle vertrekt, reist zijn broer Markus 
hem achterna. Een paar dagen later wordt 
het levenloze lichaam van Markus 
gevonden aan de voet van de Snoqualmie 
Falls. Voordat William met het lichaam van 
Markus terugreist naar Vlaardingen, krijgt 
hij bij de receptie van zijn hotel een laatste 
gift van zijn broer. Het blijkt een notitieboek 
van opa Lovitz, een joodse familievriend. 
Op weg naar het vliegveld begint William te 
lezen en zo ontdekt hij dat het tragische lot 
van zijn broer onontkoombaar was. Een 
familiekroniek die laat zien hoe littekens uit 
het verleden generaties lang doorwerken. 
WIJ ZIJN VAN DIAMANT van Alex Boogers 
is vanaf 9 februari verkrijgbaar.

Van 11 tot en met 19 februari vindt 
in Rotterdam Ahoy de vijftigste 
editie van het ABN AMRO Open 
tennistoernooi plaats. Bij het ABN 
AMRO Open zit je boven op het 
tennis. Toptennis, want sinds 1974 
stonden er talloze legendes op de 
baan en het is dan ook een podium 
voor de huidige én aanstaande 
wereldtop. Tegelijkertijd is het sinds 
2009 ook een strijdtoneel voor 
rolstoeltennis op het allerhoogste 
niveau. Deze goede reputatie dankt 
het ABN AMRO Open aan zijn 
constante zoektocht naar 
vernieuwing, waardoor het is 
uitgegroeid tot een veelzijdig 
evenement voor iedereen: zakelijk 
en privé, jong en oud, sportief en 
maatschappelijk geïnteresseerden.
Kijk voor meer info op 
www.abnamro-open.nl.

D AGJE UIT
ABN AMRO 
OPEN

FILMPJE KIJKEN
KLEM
Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in 
Italië, waar ze een wijngaard hebben gekocht. 
Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt 
Hugo vol goede moed om samen met Sophie 
zijn dochter Suus bij haar hartsvriendin 
Chrissie af te zetten. Maar er blijkt een luchtje 
te kleven aan de aankoop van de wijngaard. 
Hugo is nog niet aangekomen of alles 
escaleert. Opnieuw wordt Hugo door Kitty en 
Marius meegesleurd in een criminele 
draaikolk, maar ditmaal in een land waar de 
georganiseerde misdaad geen Nederlandse 
indringers wenst en niet terugschrikt voor 
moord en ontvoering. KLEM is vanaf 2 
februari te zien in de bioscoop.
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De leukste
fashionstore
bij jou

om de hoek!

& bestel via:
Volg ons

Botermarkt 11 | Heusden
www.hebbeh.com

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
13.00 - 17.00

Openingstijden
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BENT U OP ZOEK NAAR EEN PRACHTIGE 
LOCATIE VOOR UW BEDRIJFSUITJE?

Dan bent u bij More-Itz op het goede adres. Onze locatie is gelegen aan het 
water in de prachtige natuur van de Biesbosch. Over uw personeelsuitje zal 
nog lang worden nagepraat. Wij hebben zowel binnen- als buitenruimtes 
beschikbaar waar u tot 200 medewerkers kunt verwelkomen.

BIJZONDER BEDRIJFSUITJE OP MAAT

More-Itz heeft een luxe uitstraling, waarbij u 

aan drie kanten over het water uitkijkt. We 

liggen aan één van de grootste jachthavens 

van Europa, waardoor er vele mogelijkheden 

op het water zijn voor uw bedrijfsuitje. Zo 

hebben wij verschillende partners waarmee 

we een uniek en spetterend personeelsuitje 

voor uw bedrijf creëren. Het programma 

wordt geheel op maat gemaakt voor u, 

waarin al uw wensen worden meegenomen. 

Op deze manier bent u verzekerd van een 

succesvol bedrijfsuitje. 

ACTIVITEITEN BIJ MORE-ITZ

Graag verrassen we u met de teambuilding 

activiteiten die u in samenwerking met een 

van onze partners samenstelt. Zo kunt u 

sportieve wateractiviteiten beoefenen zoals 

fl y- of wakeboarden. Wilt u het liever rustiger 

aan doen? U heeft ook de mogelijkheid om 

met een rondvaartboot de Biesbosch te 

verkennen. Voor of na de activiteiten kunt 

u natuurlijk een lekker hapje en drankje 

nuttigen bij More-Itz.

www.more-itz.nl

Nieuwe Jachthaven 50, 

Drimmelen

06 1998 7792

info@more-itz.nl

@moreitzmore

@More_Itz

@moreitz

@moreitzdrimmelen
BORRELEN

BENT U OP ZOEK NAAR EEN PRACHTIGE 
LOCATIE VOOR UW BEDRIJFSUITJE?

RONDWANDELENMET DE BOOT MET DE TUK TUK

Bekijk al onze 
activiteiten online!
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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

Hoe dan?!  staat in het teken van alledaagse dingen, 
oma worden en irritante kinderen. Vooral het laatste 
thema baart Christel zorgen. “Als ik vergelijk hoe ik 
ben opgevoed en hoe kinderen vandaag de dag 
worden opgevoed, dan gaan mijn haren overeind 
staan. Kinderen beslissen tegenwoordig mee. Toen 
ik kind was, moest ik accepteren wat ik kreeg. Of ik 
het nu leuk vond of niet.”

ZELFSPOT Christel gooit haar frustraties over de 
individualisering van de hedendaagse samenleving, 
bureaucratie en irritante kinderen gewoon op tafel. 
Ze spaart niets of niemand, ook zichzelf niet. “Kijk, 
ik heb enorm veel zelfspot en blijf te allen tijde 
mezelf, vooral op het podium.” Net zoals veel 
collega’s zoekt Christel de interactie met het 
publiek, maar altijd op haar eigen manier. “Ik wil 

Het is 2014 als het Nederlandse theaterpubliek kennismaakt met Christel de Laat. 
Sindsdien is haar carrière in een stroomversnelling geraakt. We spraken met de 

Brabantse comédienne over alweer haar derde solovoorstelling: Hoe dan?!.

Christel de Laat:  

‘Mijn publiek even alles laten vergeten, 
dat is waar ik het allemaal voor doe’

mensen met mijn eigen grappen en improvisaties 
vermaken.”

GOED GEVOEL In welk theater Christel ook komt, ze 
wil dat de mensen met een grote glimlach de zaal 
verlaten. “Of ik nu in Groningen, Amsterdam, Zeeland 
of Brabant optreed, humor werkt overal hetzelfde. 
Buiten Brabant kennen ze me vaak niet, maar 
uiteindelijk denken ze overal: die Christel was de 
moeite waard om naartoe te gaan. Mijn publiek even 
alles laten vergeten, dat is waar ik het allemaal voor 
doe.”

De comedyshow Hoe dan?! van Christel de Laat is tot 
en met juni te zien in diverse theaters. Kijk voor meer 
informatie op www.christeldelaat.nl of 
www.theater.nl.
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* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.

Grote, luxe chalet te huur op camping Parck de Kievit te Baarle Nassau

Recreatief chalet te huur
in Baarle-Nassau (NL)

Het chalet heeft twee á drie slaapkamers 
met vier tot vijf slaapplaatsen en een grote 
woonkamer met open keuken met oven, 
magnetron en een koelkast met vrieskastje. 
Op de camping is een wasmachine aanwezig. 
De badkamer biedt een ligbad, stoomdouche 
en toilet en in de hal bij de ingang bevindt zich 

nog een separaat toilet. Het chalet heeft een 
terras en een tuin met tuinhuisje.
Huur: € 1.150,- exclusief per maand. 
Voorschot gas, licht en water: € 225,- p/m. 
Vraag naar de voorwaarden zoals borg 
etc*. Gelegen op Camping Parck de Kievit.
www.parcdekievit.nl

Voor meer informatie scan de QR-code of kijk op: 
www.123wonen.nl/huurwoningen/in/baarle-nassau
123 makelaars in Tilburg, 013 - 762 10 50.

* Geen arbeidsmigranten toegestaan/no migrant workers allowed. Wel expats toegestaan / expats are allowed.
3130



NIEUW bij Magneet Interieurs

Knusse gezelligheid in jouw interieur

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

NIEUW bij Magneet Interieurs

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.

MEUBELEN

SLAPEN

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl“Gratis advies 
en persoonlijke 
begeleiding”
Camiel Klerx

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! 

Knusse gezelligheid in jouw interieur

VLOEREN

RAAMDECORATIES

Grotestraat 331 Waalwijk
0416 - 33 30 17

www.magneetinterieurs.nl“Gratis advies 
en persoonlijke 

het je juist zo gemakkelijk mogelijk. We horen 
graag wat je woonwensen zijn en stemmen ons 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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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

Raadhuisplein 38, Sprang-Capelle  |  0416 – 314 946  |  info@jonishi.nl  |  www.jonishi.nl

Skin Care

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray tan

Wij zijn verhuisd...
Na maanden hard werken is ons pand aan 
het plein in Sprang-Capelle klaar.

Al onze praktijken zijn daar per

1 januari 2023
naar toe verhuisd. We zijn er trots op en wij 
verwelkomen je graag op onze nieuwe locatie.

JONISHI Cosmedisch Centrum
Raadhuisplein 38
5161 CG Sprang-Capelle

Rondom ons pand kunt u volop gratis
parkeren. Op het plein, voor ons pand 
en ook achter het winkelplein is er volop 
parkeergelegenheid.

Van harte welkom op ons nieuwe adres!

Bel voor een 
afspraak, onze

specialiste neemt 
graag de tijd 

voor je.

3534



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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Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel aan het strand van 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!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

SCAN DE QR-CODE 
En laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!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
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LOOKING/GOOD

Jouw huid in
de winter

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra hydratatie. Een hete 
douche is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een 
droge huid van. Probeer te douchen met lauw water en 
dep daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN 
ELLEBOGEN Ook deze lichaamsdelen hebben extra 
zorg nodig. Gebruik producten die sheaboter, 
mineralenolie of glycerine bevatten. Een intense 
verzorging krijg je door je voeten en handen in te smeren 
met olie en daarna met sokken en speciale 
handschoenen aan te gaan slapen.

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Over smaak valt niet te twisten maar je raakt er ook 
niet over uitgesproken! Bij Kaas en Wijn Drunen 
zijn we altijd op zoek samen met u als klant wat 
past in uw smaakpalet.

Wat en waarom vindt u het een wel lekker en het andere niet? 
Om daarachter te komen vinden wij het heel belangrijk dat u 
als klant de kans krijgt om alles te proeven. Proeven is weten!

Om iets dieper op smaak en smaakbeleving in te gaan is er op 
vrijdag 10 maart een workshop smaakbeleving. Om 10.30 uur 
en om 14.00 uur.
Het kost niets en u kunt vrijblijvend aansluiten.

Beleef smaak....
Samen zullen we kijken en beleven wat maakt dat een plakje 
kaas anders smaakt dan een blokje. Wat doet wijn en/of port 
in de beleving van een gerecht of kaas en visa versa. Wat is 
het verschil tussen schapen-geiten- koemelkkaas?

Smaak is persoonlijk en wij kijken naar ieders persoonlijke 
palet.

Smakelijke groet,

Mike Krijnen

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

SM     K!SM     K!
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LEEFTIJD
43 JAAR

OGEN
BRUIN
GROEN

LENGTE
175 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.

Vrijgezel
Miranda 

stelt zich voor
Als alleenstaande moeder van een bijna zesjarige 
dochter heeft Miranda haar zaakjes prima voor 
elkaar. Na jaren in de reisbranche en later als 
receptioniste te hebben gewerkt, heeft ze een 
carrièreswitch gemaakt. Ze heeft een éénjarig 
werk-en-leertraject in de kinderopvang gevolgd 
en ze is bezig met haar persoonlijke ontwikkeling: 
ze volgt webinars en heeft een loopbaancoach. 
“Een nieuwe relatie is al langer een grote wens. 
Ondanks alle drukte maak ik daar graag tijd voor. 
Na eerder internetdating te hebben geprobeerd, 
heb ik besloten om het nu eens over een andere 
boeg te gooien, wie weet wat het oplevert.”

Miranda is een lieve, sociale en spontane vrouw.
“Anderen zullen mij omschrijven als een gezellige 
meid. In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met 
mijn dochter. Verder beoefen ik aerobics en yoga 
en ga ik af en toe op pad met vriendinnen, 
bijvoorbeeld naar de bioscoop, ergens een 
drankje drinken of naar het strand. Op vakantie 
gaan is ook helemaal mijn ding, we zijn net naar 
Brabant en Tenerife geweest. Een avondje 
bankhangen is echter ook prima.”

BRUISENDE/VRIJGEZEL

Wat voor man zoekt ze?
“Een lieve, ondernemende, open man 
met wie je goed kunt praten. Een man 
die bij voorkeur niet rookt en het fi jn 
vindt om soms met mijn dochter en/of 
met de eventuele eigen kinderen iets te 
ondernemen. Ook qualitytime voor ons 
als stel moet hij belangrijk vinden. Ik 
ben heel gelukkig met mijn leven, maar 
ik mis de warmte, geborgenheid en de 
rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze 
rubriek graag aandacht besteden aan onze Bruisende 
Vrijgezellen. In februari hebben we speciale aandacht voor 
de 43-jarige Miranda, samen met haar dochter en kat 
woonachtig in Vlaardingen. Ze wil graag een lieve man om 
haar leven compleet te maken.

Miranda zoekt

rust van een relatie. Een lief appje van 
de persoon van wie je houdt, dat maakt 
wat mij betreft je dag helemaal goed!” 

Ben je tussen de 35 en 50 jaar en 
denk je dat jij de perfecte man bent 
voor Miranda? Reageer dan vooral!

Inzendingen (vertel vooral alvast iets over jezelf!) inclusief foto 
kunnen gemaild worden naar mirandah1979@outlook.com.
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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 ook gericht zijn 

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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Chronische ontsteking van het middenoor is een veel 
voorkomende aandoening bij baby’s en jonge kinderen 
en geeft hevige pijn in het oor, gehoorverlies en meestal 
een loopoor. Vochtophoping in de buis van Eustachius 
kan de boosdoener zijn. 

Dieperliggende oorzaak is mogelijk het gebrek aan beweeglijkheid van de 

wervelkolom, schedelbotten en andere weefsels die erbij betrokken zijn. Zo zijn 

de darmen ook erg belangrijk voor de gezondheid van alle slijmvliezen in het 

lichaam, zoals het slijmvlies in het middenoor. Als osteopaat onderzoeken we of 

er een beperkte beweeglijkheid is in al deze gebieden en zullen we dit verhelpen, 

waardoor de kwaal verdwijnt.

COLUMN/INGRID EN DERYA

Ingrid Reuser en 
Derya Douglas

TERUGKERENDE 
OORONTSTEKINGEN 
BIJ JONGE 
KINDEREN

“Wij zijn Ingrid en Derya, osteopaten in 
Waalwijk. Het mooie aan osteopathie is 
het zoeken naar de kern van het probleem 
en niet alleen het verhelpen van de 
symptomen van de klacht. Alle structuren 
van het lichaam moeten goed beweeglijk 
zijn om een goede doorbloeding te hebben. 
Klachten ontstaan daar waar geen goede 
beweeglijkheid en doorbloeding is. Het is 
mooi om tijdens de therapie precies en 
doelgericht met onze handen te werken en 
daardoor het lichaam de kans te geven om 
te herstellen.”te herstellen.”

Gezondheidscentrum Het Koetshuis
Koetshuislaan 613  |  Waalwijk

0416-533236  |  06-22554221
www.osteopathie-ingridreuser.nl

Amber’s art of Beauty
Schoonheidssalon

“Werken vanuit eigen ervaring en passie voor de huid”
perfectly imperfect

Engstraat 18, Heusden  |  06-18270189

Boek nu 
jouw afspraak 

voor een 
behandeling

ONLINE

Of neem een kijkje op mijn website
www.ambersartofbeauty.nl
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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!

Bij Van Krieken 
Koffi e zijn we 
gebrand op 
goede koffi e 
met karakter.
Een goede kop koffi e verbindt, dat weten we bij 
Van Krieken Koffi e als geen ander; smaak met karakter, 
kwaliteit met service, medewerkers met gasten. 
Bel met onze koffi ehulplijn en wij komen graag 
langs voor een koffi ebeleving op maat.

TINUS VAN DER SIJDESTRAAT 6  |  SPRANG-CAPELLE  |  0416 - 34 34 31  |  WWW.VANKRIEKENKOFFIE.NL       
KOFFIEBELEVING OP HET WERK  |  MACHINES  |  SERVICE  

VRAAG  UW GRATIS 
KOFFIEBELEVING 
VANDAAG AAN!
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WWW.BYHARLEY.NL

ECO TEC
PLUS

€1595,-
Incl. standaard montage

Het hele jaar op avontuur in het
vreemdste dierenpark van Nederland!

Dat kan! Want met een jaarabonnement kan je de
dierenwereld blijven beleven! En krijg je gratis toegang

tot alle evenementen bij De Oliemeulen. Een
abonnement is ook nog voordelig, want vanaf drie

bezoeken heb je je abonnement er al uit! Kom genieten
in het vreemdste dierenpark van Nederland en beleef de

dierenwereld van heel dichtbij!

Reitse Hoevenstraat 30, Tilburg | info@oliemeulen.nl | 013-4630026

SCAN NU DE QR-CODE
en bekijk onze website
voor meer informatie
WWW. OLIEMEULEN.NL
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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.

Zuidhollandsedijk 185, Kaatsheuvel
06-26764026  |  info@johnvanpas.nl  |  www.johnvanpas.nl

Neem nu 
contact op en 

we gaan 
meteen voor je 

aan de slag!

Voor bedrijven, verenigingen en 
horecagelegenheden verzorgen wij de periodieke 
levering van dranken en etenswaren. Op 
afgesproken tijden komen wij bij uw bedrijf 
of vereniging langs om de drankvoorraad te 
inventariseren en waar nodig aan te vullen. 

Of uw bedrijf nu 10 of 100 werknemers telt, wij kunnen de 
levering van dranken en etenswaren voorzien. Wekelijks 
inventariseren wij de voorraad en vullen we deze aan 
waar nodig. Frisdranken, maar ook alcoholische dranken. 
Daarnaast leveren wij snoep, snacks, verpakkingsmaterialen 
en schoonmaakartikelen.

Ook al uw zakelijke evenementen kunnen wij van A tot Z 
regelen. Indien u een receptie, open dag of andere feestelijke 
activiteit heeft kan onze partyservice dit evenement volledig 
voor u verzorgen.

Maak van jouw evenement 
EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS!

Voor bedrijven, verenigingen en 

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

waar nodig. Frisdranken, maar ook alcoholische dranken. 
Daarnaast leveren wij snoep, snacks, verpakkingsmaterialen 
en schoonmaakartikelen.

Ook al uw zakelijke evenementen kunnen wij van A tot Z 
regelen. Indien u een receptie, open dag of andere feestelijke 
activiteit heeft kan onze partyservice dit evenement volledig 
voor u verzorgen.

waar nodig. Frisdranken, maar ook alcoholische dranken. 

en schoonmaakartikelen.
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Weldadige Thaise 
massages
in high-end settingin high-end setting

Kom eens langs voor een heerlijke Thaise 
massage… wie geniet daar nou niet van?! 
Helemaal als deze door een professional 
wordt gegeven in een luxueuze high-end 
setting waarin alles tot in de puntjes klopt, 
zoals bij Thai Sanctuary in Oisterwijk. 

“Wij staan voor kwaliteit, weldaad en de best 
mogelijke service”, aldus eigenaresse Koy 
Juti. “Dit is dan ook niet zomaar een Thaise 
massagesalon, maar een zeer moderne salon 
die qua uitstraling en niveau perfect past in 
het mooie Oisterwijk.”

Thai Sanctuary 
Luxury Thai Massages Oisterwijk 

Lindeplein 2A, Oisterwijk 
06-21973434

www.thai-sanctuary-oisterwijk.nl

Reserveer nu 
uw afspraak

T. 0612934835 ( Lisette )
T. 0618894487 ( Marleen )
E. info@almaforsa.nl

voor meer informatie
scan de qr-code of ga naar 
www.almaforsa.nl

Hormonen op een 
andere manier 
benaderen?
Doe mee aan onze SelfCareCirkel 
op 16 februari 2023.
Kijk op https://almaforsa.nl/selfcarecirkel.

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

Als verhuurspecialist helpen 
wij u graag met de verhuur 
van uw woning en het 
verhuren aan expats!

Bekijk het 
hele aanbod!

Jouw huis tijdelijk 
verhuren?

dé verhuurmakelaar!

Jan Frederik Vlekkeweg 10-06, 

Tilburg

013 76 210 50

tilburg@123wonen.nl

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 12 maart 2023 organiseert Medusa-Auctioneers, Breda een gratis taxatiedag 
dag bij Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze)

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).
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Mini Charlottes
met aardbei

BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Week de gelatine in koud water. Doe 50 ml water in een pannetje en voeg daar 
de suiker en ongeveer 1/3 van de aardbeien en verwarm deze tot de suiker is 
opgelost en de aardbeien uit elkaar vallen. Knijp de gelatine uit en roer door het 
warme mengsel. Laat daarna grotendeels afkoelen. Klop ondertussen de 
slagroom stijf. Mix vervolgens de kwark er kort doorheen.

Leg een paar mooie aardbeien apart voor de garnering, prak de rest fi jn en mix 
door de het slagroommengsel. Mix dan ook het gelatinemengsel erdoor. 

Leg de kookringen of vormpjes op een snijplank of bakplaat met folie of 
bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 
aardbeienmengsel erin en garneer met een paar 
gehalveerde aardbei.

Laat ze minimaal 3 uur goed opstijven in de koelkast. 
Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 
omheen en je kan jouw liefdespartner verassen!

Maak deze kleine versie van de Charlotte Russe: een fruitige mousse van 
aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

4 STUKS -  4 UUR

Mini Charlottes
met aardbei

INGREDIËNTEN
1 pak lange vingers 

(à 175 gram)
125 ml slagroom

150 ml kwark
4 blaadjes gelatine

150 gr aardbei
50 gr suiker

4 cm kookringen of 
vormpjes

Plasticfolie
Mixer

Lintjes

aardbeien met lange vingers rondom. Het zijn net kleine cadeautjes om te eten.

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 
naar beneden langs de rand van de vormpjes. Schep het 

Haal ze dan voorzichtig uit de vorm, bind er een lintje 

bakpapier eronder. Bekleed de randen met plastic folie. Snijd een klein 
stukje van de lange vingers en plaats deze met de rechte kant 

6160



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

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

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 'liefde'.
De oplossing van vorige maand was doelen.

PUZZELPAGINA

Heb jij al iets gepland voor 
jouw valentijn? Valentijnsdag 

is het moment van het 
jaar om samen de liefde te 
vieren en extra te genieten 

van elkaar. Wil jij een avond 
vol qualitytime met jouw 

liefje? Wat is nou leuker dan 
samen spelletjes spelen of 
gezellig samen de puzzels 

van Bruist oplossen en kans 
maken op mooie prijzen?!

theater 
film 
waalwijk 
winnen 

kaarten
artieste 
ontmoeting 
programma

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

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie zachte 
en droge wijn met een fraaie roze kleur. In 
de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera-druif. Een 
feestelijke fl es, die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje genieten.

Pizzolato 
Spumante

We geven 3 x 2 vrijkaarten weg voor de 
voorstelling 'Zin in liefde' van Igone de Jongh
op donderdag 3 maart aanstaande.

Het hele theater- en 
fi lmprogramma bekijken?
Scan de QR-code.

Maak kans op

Vrijkaarten
voor Theater De Leest

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

Twee vrijkaartjes
T.w.v. € 26,-

Twee vrijkaartjesTwee vrijkaartjes
T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-T.w.v. € 26,-

Maak kans op:

avontuur 
slang 
kikker 
spin  

uil 
kaartjes 
winnen 
aapje

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

Streep 7 van de 8 woorden in de 
puzzel weg. Het overgebleven woord is 
de oplossing. Vul voor 1 maart de 
oplossing in op onze site: 
www.delangstraatbruist.nl
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