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LOSWAL 5A • 4271 BA DUSSEN • 06-40895962 • INFO@HETLUXEBUITENLEVEN.NL

Het Luxe Buitenleven is uitgegroeid 
tot een ware Kamado-specialist. 
We kunnen u vol vuur over de 

mogelijkheden van en de verschillen 
tussen de kamado’s uitleggen. 

Zoals de Big Green Egg, Kamado Joe, 
Primo en The Bastard. 

Daarnaast zijn wij inmiddels een begrip 
geworden in het ontwerpen en maken 
van prachtige buitenkeukens en tafels 

voor uw bbq en/of tuin.
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HET BARBECUE
SEIZOEN IS WEER

BEGONNEN
VELE LEUKE ACTIES
CHECK HIERVOOR

ONZE WEBSITE
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VOORWOORD/JUNI

Langzaamaan begint het leven weer zijn normale vormen aan te 
nemen. Of, nou ja, normaal... Het voorlopig ‘nieuwe normaal’, 
laten we het daar maar even op houden. We bevinden ons 
momenteel in een zogenaamde ‘anderhalvemeter-samenleving’ 
waarin iedereen zijn of haar eigen draai moet zien te vinden.

Zo ook alle ondernemers met wie wij samenwerken. Elke 
beroepsgroep heeft met andere aspecten rekening te houden. 
Voor de een zijn deze wat ingrijpender dan voor de ander. 
Maar voor ieder van hen geldt dat ze er ook in deze vreemde 
tijden alles aan doen om er het beste van te maken. Respect! 
Dat mag ook weleens gezegd worden.

Bij Bruist doen we dit trouwens eveneens. We blijven naar de 
toekomst kijken en blijven onverminderd positief. Hoe kan het 
ook anders? De bruisende verhalen van alle ondernemers 
werken namelijk ontzettend inspirerend en motiverend om vol 
enthousiasme door te gaan en elke maand weer een mooi 
magazine voor jullie samen te stellen. Blader dus lekker verder 
en lees hoe jouw regio ook in deze tijd nog steeds bruist.

Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

 nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN  Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Like ons op Facebook.com/delangstraatbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De 
Langstraat Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist 
B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
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OOSTERHOUT

REESHOF
TILBURG

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

62
32

20

23

8

23

12

win

12



Dat hangt af van een aantal factoren. Om te beginnen 
natuurlijk van wat je mooi vindt, maar ook van wat 
voor eisen je aan een vloer stelt. Makkelijk schoon te 
maken, onderhoudsvrij, geschikt voor kids, et cetera.

Laminaat
De meest gekozen vloer is waarschijnlijk toch wel de
laminaatvloer. Onderhoudsvriendelijk, relatief goed-
koop en in vele uitvoeringen verkrijg baar. Daarnaast 
is laminaat ook vrij eenvoudig (zelf) te leggen. 
Laminaat heeft als nadeel dat het gevoelig is voor 
krassen. En doordat het geluid niet wordt gedempt, 
kan een laminaatvloer zorgen voor geluidsoverlast.

Houten vloer
Al jaren onverminderd populair is de houten vloer. 
Door de natuurlijke en karakteristieke uitstraling 
past deze in de meeste interieurs en beschadigingen 
zijn eenvoudig te herstellen. Nadelen van een houten 
vloer zijn echter dat het onderhoud zorgvuldig 
moet  gebeuren en dat de vloer niet watervast is. 
Daardoor is hij niet geschikt voor elke ruimte.

Op zoek naar een nieuwe vloer? Op www.nederlandbruist.nl vind je tal 
van vloerspecialisten. Ook bij jou in de regio!

Welke vloer past bij jou?
Wie op zoek is naar een nieuwe vloer, zal het waarschijnlijk al hebben gemerkt: 

er is ontzettend veel keuze. Niet alleen qua kleur en uitstraling, maar zeker 
ook qua materiaal. Maar welke vloer past nu bij jou?

Pvc
De pvc-vloer is tegenwoordig ook een steeds vaker 
gekozen optie. Groot voordeel van dit type vloer is 
dat  deze vrijwel niet slijt, zeer gemakkelijk te 
onderhouden is en geluid dempt. De goede prijs-
kwaliteitverhouding is ook niet onbelangrijk. Kies 
je voor de ‘klikvariant’, dan is deze net als laminaat 
makkelijk te leggen. Bij pvc-vloeren die gelijmd 
moeten worden komt echter wat meer werk kijken. 
Een van de weinige nadelen van een pvc-vloer is 
dat ook deze krasgevoelig is.

En meer
En zo zijn er nog veel meer opties in vloerenland: 
tapijt of tapijttegels, gietvloeren, vinyl, linoleum, 
plavuizen, natuursteen, parket, kurk, steentapijt en 
waarschijnlijk vergeten we er dan nog een paar. Ga 
niet over één nacht ijs bij de aanschaf, maar bedenk 
goed aan wat voor eisen een vloer voor jou moet 
voldoen. Laat je eventueel adviseren door een 
expert, dan heb je het langste plezier van de vloer 
die jij kiest.

BRUIST/WONEN

ELK TYPE VLOER 
HEEFT ZIJN 

EIGEN VOOR- 
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Doen waar 
jij je goed 
bij voelt

Wolput 30 Vlijmen, T 073 - 684 73 15, E info@atskliniek.nl,  /atskliniek,  /ats_kliniek

Al 20 jaar  lokaal en  vertrouwd

De kwaliteit van het leven, lekker in balans, zowel 

fysiek als psychisch. Een plastische of cosmetische 

ingreep kan uitkomst bieden om je weer een natuur-

lijk mooier resultaat te bieden en zelfverzekerder 

door het leven te gaan. 

Onze ervaring, vakkennis en persoonlijke benaderingen 

staan garant voor topkwaliteit. Het doel van het team 

van ATS-kliniek is te allen tijde om jouw wensen op een 

zo mooi mogelijke manier te realiseren. Onze deskundi-

ge en ervaren specialisten staan van consult tot en met 

nazorg voor jou klaar. We zijn altijd volop betrokken en 

 begaan. Dat is het voordeel van een kleinschalige kliniek 

bij jou in de buurt. Vanwege onze hoge kwaliteitseisen 

besteden wij veel meer tijd aan behandelingen dan 

 anderen. Dat  noemen we kwaliTIJD.

Bij ATS-kliniek kun je terecht voor behandelingen aan 

het gelaat (o.a. facelift, neuscorrectie en ooglidcor-

rectie), lichaam (o.a. borstvergroting en buikwandcor-

rectie), laserbehandelingen (o.a. ontharing en huid-

verbetering) en injectables (o.a. botox en � llers). 

Stoor jij je eraan dat rimpels je gezicht ouder doen 

lijken? Last van storende haargroei? Toe aan een frisse 

oogopslag? Neem voor meer informatie of het  maken 

van een afspraak voor een gratis intake gesprek 

 contact op via: 

073 684 73 15 of atskliniek.nl

Bij ATS-kliniek staat kwaliteit voorop
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Geniet in eigen 
omgeving

TROPIC IN DE TUIN
De Protective Zonneolie SPF 20 van 
Hawaiian Tropic is een gel-achtige 
olie verrijkt met kokosolie en guave. 

De luxueuze formule beschermt 
de huid, verwent deze met vocht en 
geeft een natuurlijke glans zonder 

te plakken. De zonneolie is licht 
en verfrist je zintuigen dankzij

een delicate tropische geur.
www.hawaiiantropic.com

WIND IN JE HAREN
Fietsen door drukke steden doe je moeiteloos met de Shimano 

7-versnellingsnaaf en krachtige Bosch-middenmotor. Maar ook tijdens 
dagtochten kan er volop worden genoten. De Union E-Fast strijkt elke 

hobbel glad dankzij de soepele voorvorkvering. www.union.nl

ZONDER ALCOHOL
Dat gin ook heerlijk kan smaken zonder 

alcohol, bewijst NONA June. NONA June is 
een heerlijke, Belgische, non-alcoholische 
spirit als alternatief voor de klassieke gin. 

NONA - negen in het Latijn - verwijst 
naar de negen botanicals waaruit de 

spirit is gemaakt. Natuurlijk ontbreekt de 
hoofdcomponent van gin, de jeneverbes, 

niet. Vandaar de naam ‘June’.
www.nonadrinks.com

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

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. #PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smooting Body Wash.

Begin fris aan je dag met deze 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

verzorgde en gehydrateerde huid 

met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

heerlijke body wash op basis van 

perzikenbloesem. Geniet van een 

WIND IN JE HAREN

win
Geniet in eigen 

omgeving

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

NATUURLIJK LEKKER
De natuurlijke Boerderij Chips wordt elke dag vers gebakken in 

100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 
kleur-, geur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar

in verschillende smaken zoals paprika, zeezout en puur.
Zo is er voor ieder wat wils! www.boerderijchips.nl

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #DORDRECHTTOURS naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off- 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Hop On Hop Off- 

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 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. #NARCISSUS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op 
de roman van 
Sol Bouzamour.
In de gevangenis leert
de Marokkaanse Joshua 
Klaas kennen, de koning 
van de Wallen. Deze veelal 
autobiografi sche debuut-
roman gaat over de wrijving 
tussen culturen. 100% zonnebloemolie. Hiervoor gebruiken de makers geen kunstmatige 

van de Wallen. Deze veelal 

roman gaat over de wrijving 

LEZERSACTIE

PUUR GENIETEN
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen laten 
ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, koudgemalen cacao 
is. Ze streven naar 100% biologische kwaliteit en stoppen alleen hele 

stukjes (super)fruit en noten in hun repen. Dat is écht genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 21 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
  Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
    Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is
 nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 21 juni het
   Midzomerfeest gevierd.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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In onze showroom treft u een 
compleet aanbod van geheel 
betrouwbare occasions van 
alle merken aan. Deze kunt 
u rustig bekijken onder het 
genot van een kopje koffi e.

Denkt u de perfecte auto te 
hebben gevonden, vraag een 
van onze medewerkers om 
een proefrit! Eventueel kunt 
u uw oude auto inruilen tegen 
een nieuwe occasion.

Alex de Beer

Wij zijn een bedrijf met een grote voorraad aan gebruikte auto’s van 
alle merken. En dat in alle prijsklassen.

Bij ons staat gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Wij laten onze klanten rustig 
onze auto’s bekijken en eventueel een proefrit maken, zodat ze de kans krijgen 
weloverwogen een keuze te maken voor een auto. Wij vinden het belangrijk dat de 
klant ervaart dat wij een vertrouwd adres zijn voor de aanschaf van een occasion.
Daarnaast hebben we een eigen werkplaats hebben voor reparatie, onderhoud, 
APK en airco service.

Nijverheidslaan 1, Rijen  |  0161-234922  |  www.ajdebeerautos.nl

Kom eens langs

Financial lease  |  Occasions  |  Auto inkoop  |  Financieren  |  Verzekeren

250 
occasions 

uit voorraad 
leverbaarleverbaar

Occasions Check de site voor het actuele 
aanbod! Of kom langs.
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Supradeck terrasplanken
100% gerecycled

Respect voor het milieu is een prioriteit bij 
Supradeck. Daarom produceren wij ons
product uit 100% gerecycled en recyclebaar 
materiaal. De planken zijn opgebouwd uit  
65% gerecycled hardhout gecombineerd 
met gerycled kunststof, bedekt met een 
polymeer coating dat de buitenste laag 
afdicht in een waterdichte, krasvrije en 
kleurvaste plank.

polymeer coating dat de buitenste laag 
afdicht in een waterdichte, krasvrije en 
kleurvaste plank.

AFMETINGEN
Dikte Breedte

140 mm

Lengte

2.2 m23 mm

Eigenschappen
• 100% gerecycled en recyclebaar
• 25 jaar garantie
• 100% waterdicht
• 0% onderhoud
• Kleurvaste plank
• Volledig vlek- en krasbestendig

Supradeck terrasplanken

Showroom & Magazijn: Emmikhovensestraat 8, Waalwijk
0416-760 800  |  WhatsApp: 06-30 53 64 00  |  info@houtdirect.nl  |  www.houtdirect.nl

1918



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 Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray Tan

WE ZIJN WEER GESTART…
Voor uw veiligheid hebben we al het mogelijke 
gedaan. Zo werken we met een speciaal voor 
ons gemaakt behandelscherm en volgen we 
alle regels van RIVM op. 

Een warm 
welkom voor 
nieuwe klanten 
om alle stress 
los te laten en 
uw huid klaar te 
maken voor de 
zon.

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 uw persoonlijke huidtype.

Bel voor een 
afspraak, onze

specialiste neemt 
graag de tijd 

voor u

€ 49,- 
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE STORM
Wanneer Hurricane Leo plotseling koers zet 
richting Camino Island, vluchten de meeste 
mensen naar het vasteland. Bruce Cable, 
eigenaar van een boekenwinkel, besluit 
echter te blijven. Er valt een tiental dodelijke 
slachtoffers te betreuren. Een van hen is 
Nelson Kerr, een met Bruce bevriende 
thrillerschrijver. Nelson blijkt echter 
verscheidene klappen tegen zijn hoofd te 
hebben gekregen, wat suggereert dat hij niet 
in de storm is omgekomen. Wie zou Nelson 
willen doden? Wanneer Bruce op onderzoek 
gaat, ontdekt hij een geheim dat veel 
schokkender is dan welke verzonnen 
plottwist ook... DE STORM van John 
Grisham is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

Het leven van Emily is op een dieptepunt 
beland, maar dan krijgt zij de kans van haar 
leven. Haar baas Scott vraagt haar als nanny 
aan de slag te gaan op het Franse landgoed 
waar zijn vrouw en dochtertje wonen. Emily 
wordt erheen gevlogen in een privéjet en is 
gecharmeerd van Scotts vrouw en hun 
dochtertje. Ze leiden een luxeleven, maar al 
snel krijgt Emily twijfels. Waarom wonen ze 
zo geïsoleerd? Waarom spreekt het dochtertje 
geen woord tegen haar? Emily beseft dat het 
paradijselijke leventje weleens een gevangenis 
zou kunnen worden, waaruit ontsnappen 
onmogelijk is... HET VEILIGE HUIS van Anna 
Downes is vanaf 23 juni verkrijgbaar.

BOEKJE LEZEN
HET VEILIGE HUISE

Houd je van fi etsen in de natuur? 
Niets is lekkerder dan even buiten 
uit te waaien en de gedachten te 
verzetten in één van de vele natuur-
gebieden die ons land rijk is. 
Natuurmonumenten heeft meer 
dan zeventig fi etsroutes uitgezet. 
Talloze kilometers fi etspad laten je 
genieten van het landschap en de 
natuur. De routes voeren door 
duinen, bossen, heiden, weilanden, 
nationale parken en nog veel meer 
mooie plekken. Stap op de fi ets en 
voel de wind in je haren!
Bekijk de fi etsroutes op 
www.natuurmonumenten.nl/fi etsen

        ROPUIT
FIETSEN IN
DE NATUUR
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AMERIKASTRAAT 18
KAATSHEUVEL
0416-280055
WWW.JAC-KLIJN.NL

BPG 
daar bouw 

je mee!

SIERBESTRATING

BADKAMERS

Bij BPG Jac Klijn kun je terecht voor alle denkbare bouwmaterialen 
op het gebied van afwerking en afbouw: gipsplaten, gipspleister, 
tegellijm, tegels, profi elen, sanitair, deuren en dakramen. Ook in 
onze houthandel hebben wij een zeer gevarieerd en compleet 
assortiment weten samen te stellen. Of je nu zoekt naar deuren, 
lijstwerk, meubelplaten, kozijnen of specifi ek naar tuinhout, 
hardhout of zachthout; bij Jac Klijn slaag je altijd.

BOUWMATERIAAL

GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!

Bouwmaterialen?
Natuurlijk bij Jac Klijn!

GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!GA NAAR WWW.JAC-KLIJN.NL VOOR ONZE WEEKKNALLER!

BPG Jac Klijn Bouwmaterialen 
De groothandel in bouwmaterialen 
voor zowel particulieren en 
professionals. Al jarenlang. 
Onze specialisatie ligt vooral in 
sierbestrating, bouwmaterialen, 
en badkamers. Voor allerlei 
bouwmaterialen kun je moeiteloos 
in onze groothandel terecht. Van 
natuursteen en keramische tegels 
tot tuinverlichting, tuinhout en 
diverse sanitair, het ligt voor je 
klaar. Jac Klijn: jouw bouwpartner 
met een zeer compleet aanbod.
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Iedere 
dag een 

geweldig 
assortiment 

BBQ

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

2524



1. Shoes van Unisa, € 119,95  www.debijenkorf.nl
2. Shiny Nailpolish Rosy Wind van UNG, € 12,-  www.ungcosmetics.com

3. Tas van Banana Moon, € 79,-  www.bananamoon.com  4. DermaSpa Tanning Mousse van Dove, € 8,99  www.dove.nl
5. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,75  www.debijenkorf.nl 
6. Summer Escape Marbled Bronzer van Pupa, € 21,95  www.pupa.nl 

7. UV Bronze Mist SPF 50 van Filorga, € 29,90  www.iciparisxl.nl

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

Terras  proof!
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Yes, de terrassen gaan weer open! Dat wordt 
weer zien en gezien worden. Shinen op gepaste 
afstand, met de mooiste producten.

8. Moisture Surge™ Pop Triple Lip Balm van Clinique, € 24,50  www.clinique.nl
9. Eco Labelled Nordic Swan Waterlover Sunmilk SPF 50 van Biotherm, € 39,50  www.biotherm.nl 

10. L’Homme Idéal Extrême van Guerlain, vanaf € 82,-  www.guerlain.nl
11. La Nuit Tresor Nude van Lancôme, € 88,-  www.lancome.nl

12. See My Roar’some Eyes eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu  
13. Bambi Eye False Lash Mascara Waterproof van L’Oréal Paris, € 17,99  www.loreal-paris.nl

BEAUTY/NEWS

Terras  proof!
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Ambachtelijk
   handwerk van TOPKWALITEIT!

Nieuwsgierig geworden? 
Breng eens een bezoekje 

aan de showroom!

Xylo Wood Design 
werkt zowel voor 
particulieren als voor 
bedrijven.

Welkom bij Xylo Wood 
Design. Mijn naam is 
Dean Bigley en ik heb 
een passie voor hout. 
Bij Xylo Wood Design 
maken we van dit 
prachtige materiaal alles 
wat u als klant verlangt, 
eventueel in combinatie 
met glas en/of staal. 
Van tafels tot kasten, 
van overkappingen tot 
(buiten)keukens en van 
badkamermeubelen tot 
deuren: echt alles 
is mogelijk. 

Als allround interieurbouwer was de beslissing om 
begin 2019 een eigen zaak te beginnen de beste die 
ik ooit genomen heb. Iedere dag ga ik fl uitend naar 
de werkplaats om mooie dingen te maken voor mijn 
klanten. Kom eens langs in de showroom om te zien 
wat er allemaal mogelijk is!

XYLO
Een pakkende naam voor het bedrijf was zo 
gevonden. ‘Xylo’ is namelijk het Griekse woord 
voor hout. Xylo Wood Design is er voor iedereen die 
graag een uniek item of project van hout wil laten 
maken. Wij werken zowel voor particulieren als voor 
bedrijven. Kennis van loodgieterswerk of elektra is 
aanwezig binnen het bedrijf, dus het installeren van 
een binnen- of buitenkeuken, badkamermeubel of 
een tafel compleet met 
lampen erboven is geen 
probleem. Maar ook voor 
kleinere producten van 
hout, zoals bijvoorbeeld 
een snijplank, kunnen 
klanten bij 
mij terecht.

Ambachtelijk
   handwerk van TOPKWALITEIT!

Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk  |  06-36537876  |  deanbigley@icloud.com  
www.xylowooddesign.nl   |  Instagram: xylowooddesign

BRUISENDE/ZAKEN

MAATWERK EN SERVICE
Xylo Wood Design komt graag bij u thuis 
om uw idee door te spreken en samen 
tot een mooi ontwerp te komen. Ook als 
er onverhoopt iets kapot gaat, staan we 
voor u klaar. We leveren echt maatwerk 
en bieden nog die hoogwaardige, 
ouderwetse service die je bijna nergens 
meer ziet. 

Voor ambachtelijk handwerk 
van topkwaliteit moet u dus 
bij Xylo Wood Design zijn!  

bedrijven. Kennis van loodgieterswerk of elektra is 
aanwezig binnen het bedrijf, dus het installeren van 
een binnen- of buitenkeuken, badkamermeubel of 

Prof. Minckelersweg 4 C Waalwijk  |  06-36537876  |  deanbigley@icloud.com  
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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 

4 sterrenhotel 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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Meubelen maken je huis
Een interieur dat bij jou past

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

Meubelen maken je huis
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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HEB JIJ JE 
KEUZE AL 

GEMAAKT?

Is het antwoord op die vraag nee, dan zal er na 
1  juli  in het donorregister bij jouw naam komen te 
staan: geen bezwaar tegen orgaandonatie. Oftewel, 
bij overlijden kunnen jouw organen en weefsels naar 
een andere patiënt gaan. Je bent voortaan dus 
automatisch donor, tenzij je anders aangeeft.

Makkelijker
Dit maakt het voor de artsen in het ziekenhuis een 
stuk makkelijker om vast te stellen of iemand wel of 
geen donor is (dat ligt vanaf 1 juli immers voor 
iedereen vast) en het bespaart de nabestaanden een 
moeilijke keuze. Tenzij je in het register kiest voor 
de  optie dat bij overlijden je familie of partner de 
keuze mag maken.

Vier opties
In het donorregister heb je voortaan namelijk vier 
opties. Keuze een is: ja, ik geef toestemming. Keuze 
twee: nee, ik geef geen toestemming. Keuze drie: 
mijn partner of familie beslist. En keuze vier: een 

Kijk voor meer informatie op www.donorregister.nl en leg jouw keuze vast.

 Donor...
of toch liever niet?

1 juli is het zover, dan gaat de nieuwe Donorwet van start. Je zult er het 
afgelopen jaar ongetwijfeld het een en ander over hebben gehoord. 

Maar... heb jij je keuze eigenlijk al doorgegeven?

door mij gekozen persoon beslist. Welke van deze 
vier opties jij kiest, is geheel aan jou en je kunt op 
een later moment je keuze altijd nog aanpassen. 
Mocht je besluiten om inderdaad je organen en 
weefsels te willen doneren na je overlijden, maar wil 
je niet alles doneren, dan kun je in het register ook 
exact aangeven welke organen en weefsels wel en 
welke niet. Orgaandonatie is overigens alleen mogelijk 
als iemand in het ziekenhuis overlijdt. Mensen die 
thuis overlijden kunnen alleen weefsels doneren.

Wie mag kiezen?
Ben jij twaalf jaar of ouder en gaat je voorkeur uit 
naar een andere keuze dan keuze een, dan is het 
dus zaak om dat vast te laten leggen in het 
donorregister. Kinderen van twaalf tot zestien jaar 
mogen zelf hun keuze invullen, maar als deze keuze 
ja is, dan kunnen ouders na het overlijden alsnog 
besluiten om de donatie niet door te laten gaan. 
Vanaf zestien jaar ligt de keuze geheel bij jou zelf 
(tenzij je wilsonbekwaam bent).

BRUIST/LIFESTYLE
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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 uw 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

Meer energie, meer focus, 
meer vetverlies, beter slapen

COLUMN/FOX LIFESTYLE

Doen wat goed voelt 
en daarvoor gaan.

Welkom bij Fox Lifestyle 
Werken waar je wilt, met wie en 
hoe. Dat is iets wat velen graag 
zouden willen, maar om de een 
of andere reden kunnen ze hier 
niks aan veranderen. Ik, Astrid 
Vos, ben zelf al meer dan dertig 
jaar zelfstandig ondernemer en 

heb ondervonden dat 
netwerkmarketing je al deze 

dingen kan bieden. Alles kan, 
mits jij bereid bent daar ook iets 

voor te doen. Het is een 
interessant businessconcept dat 

allerlei mogelijkheden biedt.

Met NAT voel je je gewoon beter in je vel

Grotestraat 333, Waalwijk  
06-44844289

info@foxlifestyle.nl
www.foxlifestyle.nl

Ga je mee op reis? 
Neem dan contact 

met mij op voor 
advies of meer 

informatie.

Wat is netwerkmarketing?
Netwerkmarketing is niets meer of minder dan een 
marketingmethode waarbij producten in de markt 
gezet worden en waarbij de reclame komt van 
mond-tot-mondreclame door het enthousiasme van de 
consument, vaak de gebruiker, zelf.

KETO // OS NAT® zijn de eerste en enigste 100% natuurlijk, gefermenteerde 
ketonenpoeders die bio-identiek zijn als ons lichaam. NAT staat voor Natural 
Advanced Technology.

Maak het aan met met water en je lichaam wordt binnen een uur in ketose 
gebracht, wat zorgt voor: 
• meer energie;
• meer focus;
• meer vetverlies;
• minder honger of snaaitrek;
• betere spieropbouw;
• betere spijsvertering;
• beter slapen; 
• en je gewoon beter in je vel voelen.
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DAIKIN Altherma 3 All Electric EcoTec plus  -  VaillantDAIKIN Altherma 3 All ElectricDAIKIN Altherma 3 All Electric

Amerikastraat 43, Kaatsheuvel
06 26482527  |  info@byharley.nl
www.byharley.nl

Onze meest populaire 
   warmtepomp 
             en cv-ketel...

Waarom 
By Harley?

BY HARLEY
By Harley installeert, 
repareert en onderhoudt uw 
warmtepomp, airco 
of ander klimaatsysteem. 
Dat doen we goed, snel, 
persoonlijk en betaalbaar. 
Zo bent u altijd verzekerd 
van een aangename 
temperatuur, 
thuis en op het werk. 

WARMTEPOMP
Je huis duurzaam verwar-
men met minder aardgas: 
dat kan met een hybride 
warmtepomp. Hij werkt sa-
men met je cv-ketel op gas 
en is een goede tussenstap 
naar een vol-elektrisch 
huis. Je C02-uitstoot voor 
verwarming en warm water 
daalt met zo’n 25 procent.

AIRCONDITIONING
‘Waarom zou ik kiezen 
voor een airconditioning 
in huis of bedrijf?’ zult u 
misschien denken. Een 
aangenaam binnenklimaat 
is geen overbodige luxe 
en kan zelfs gezien worden 
als noodzaak. 

Hoe hard er tegenwoordig ook wordt geroepen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, 
in de meeste huishoudens is het nog steeds de man die het klussen op zich 

neemt. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een derde van de ondervraagden vindt dat 
‘een echte man’ kan klussen.

De klussende 
man

MAN/CAVE

Datzelfde onderzoek kent nog meer opvallende 
resultaten. Maar liefst vijftig procent van de vrouwen 
heeft liever dat haar man goed kan klussen dan dat hij 
lekker kan koken en een derde vindt het kunnen 
klussen zelfs belangrijker dan een goed salaris. 
Bovendien noemt bijna negentig procent van de 
vrouwen het aantrekkelijk als een man kan klussen.

‘Geen tijd’
Hoge verwachtingen dus. Maar wat nou als je niet kunt 
klussen of er simpelweg geen zin in hebt? Veel huis-
houdens hebben momenteel een klus die al langer dan 
een jaar is blijven liggen. Reden hiervoor is volgens 
vrouwen vaak dat mannen zichzelf overschatten als ze 
aan een klus beginnen, waardoor de motivatie steeds 
minder wordt en het werk blijft liggen. Het merendeel 
van de mannen geeft echter aan dat zo’n klus blijft 
liggen omdat ze er ‘even’ geen tijd voor hebben. Zo’n 
klus kun je maar beter uit handen geven, tenzij je het 
risico wilt lopen dat op een dag het team van ‘Help, mijn 
man is klusser’ bij je voor de deur staat…
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Laatst vroeg ik me af hoe Ibiza ooit moet zijn geweest, toen 
er nog stilte was. Het antwoord werd gegeven. In het begin 
wennen, daarna ook wel lekker, die heerlijke rust. Het 
zeewater werd met de dag helderder. Het eiland glimlachte. 
Een mooi moment voor overdenking. 

Hoe lekker zou het zijn als we grotendeels groente en fruit 
van het eiland zouden kunnen eten? Als we het eiland niet 
overladen met te veel mensen, te veel auto’s? Als we de 
stranden en de natuur schoonhouden? Als we respectvol 
omgaan met dit mooie eiland in de zee, met af en toe 
muziek en feest, waar we dansen en drinken. Maar dan 
vanuit een liefdevol bewustzijn.

Op ‘ons eigen’ Neverland, waar niemand ooit écht opgroeit 
en waar iedereen zijn eigen droom mag leven. Viva la vida! 

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Acht weken stilte. Geen stemmen, geen 
voetstappen, geen vliegtuigen, geen boten, 
geen auto’s, geen muziek, alleen maar stilte. 

@MichaelsMeditations

terug naar de stilteIbiza 

Michael  Pilarczyk

Oog voor 
jouw nagels
Goed verzorgde handen met mooie 
nagels springen net zo in het oog 
als een mooi opgemaakt gezicht. 
Daar zijn ze zich bij Designer Nails 
in Drunen maar al te goed van 
bewust. “Daarom gaan wij altijd 
voor kwaliteit”, aldus eigenaresse 
Natascha van Gorkom.

  Naast de lessen en workshops die ik 
verzorg, heb ik een online groothandel 
in nagelproducten en werk ik zelf nog 
regel matig als nagelstyliste. Ik ben 
weliswaar niet de goedkoopste, maar als 
ik de mensen uitleg waarom mijn tarieven 
wat hoger zijn, snappen ze het meteen. 
Aan kwaliteit hangt nu eenmaal een 
prijskaartje. 

Ik neem echt uitgebreid de tijd voor al mijn 
klanten zodat ze in veel gevallen ook langer 
plezier hebben van het eindresultaat dan 
wanneer ze kiezen voor  ‘goedkoop’.

Wil jij ook mooi verzorgde nagels of 
misschien wel zelf het vak leren? Neem 
dan een kijkje op www.designernails.nl. 
De website is onlangs volledig vernieuwd. 

Eigenaar: Natascha van Gorkom 
Wilhelminastraat 51 Drunen
06-52688053  |  www.designernails.nl

Natascha mag zich met 
recht een expert noemen 
als het om nagelstyling 
gaat. Ooit zelf begonnen 
als nagelstyliste verzorgt ze 
inmiddels al heel wat jaren 
lessen en workshops om 
anderen het vak te leren. 
Die perfectie wil ze graag 
doorgeven om mensen 
met dezelfde passie voor 
nagels het vak écht goed 
te leren. Of je nu komt voor 
een eenmalige workshop, 
bijscholing of een complete 
opleiding tot allround 
nagelstylist, Natascha 
streeft naar het hoogst 
haalbare.

Neem een 
kijkje op 

de volledig 
vernieuwde 

website.

4342



HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW 
FOUTE PARTY

06-22996006  |  www.tovulon.nl

Tovulon de Kets
Jan de Rooijstraat 47
Kaatsheuvel

Tovulon
Grotestraat 172
Drunen

VAN SLINGERS 
EN CONFETTI
TOT DE PRACHTIGSTE

OUTFITS

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 
HET HELE JAAR

ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW ALLES VOOR UW 

Binnenkort beginnen weer 
de foute party’s. Wij hebben 
een grote collectie foute 
trainingspakken en ook 
voor fl uor make-up, diverse 
pruiken, haarbanden, 
zweetbandjes en diverse 
andere accessoires kunt u 
in onze feestwinkels terecht.
Daarnaast hebben we het 
hele jaar versiering voor 
verjaardagen, geboortes, 
huwelijk, jubileumfeesten, 
vrijgezellenparty’s etc.

Dreefseweg 54, Kaatsheuvel  
0416-275541
broodjezebrashop@gmail.com 

Twan en Ellen Spierings 
runnen samen de Zebra 
Shop bij het BP-tankstation 
in Kaatsheuvel. 

Door de aanwezigheid van de 
Zebra Broodjesbar weten ook 
veel mensen met lekkere trek 
de shop te vinden.

Klanten kunnen er ook 
terecht voor autoartikelen 
zoals olie en koelvloeistof, 
evenals voor sigaretten, 
snoep en ijs.

Ook in deze onzekere tijd blijven wij voor u heerlijke verse 
broodjes bereiden. Uiteraard is dit om mee te nemen. Wij 
pakken het netjes voor u in en verzoeken u vriendelijk om 
niet aan onze picknicktafels plaats te nemen.

  Bij Zebra Shop kun je overigens ook genieten van heerlijke verse baguettes, 
belegd met zowel warme (Broodje Zebra Shop) als koude ingrediënten als 
pikant gehakt, pulled chicken en shoarma. Op de kaart staat nog veel 
meer lekkers. Van fi let totaal en gezond tot diverse ambachtelijke salades. 
Ons aanbod varieert wekelijks. En net zoals vorig jaar heeft onze kok weer 
vers gemaakte soepen, zoals 
erwtensoep, goulashsoep en 
champignonsoep. Ook om mee te 
nemen...  

Hierbij een greep uit onze 
bestellijst:

• Baguette gezond
• Baguette pikant gehakt.
• Heerlijke snacks
• Baguettes met diverse sala-

des 
• Baguette fi let totaal

Voor zelfs een overheerlijke loempia bent u bij 
ons aan het juiste adres.

      
Reden genoeg om eens een 
pitstop te maken bij Zebra Shop in Kaatsheuvel!  

Bij de Zebra Shop overheerlijke
loempia’s om mee te nemen!

runnen samen de 
Shop
in Kaatsheuvel. 

Door de aanwezigheid van de 
Zebra Broodjesbar weten ook 
veel mensen met lekkere trek 
de shop te vinden.

Klanten kunnen er ook 
terecht voor autoartikelen 
zoals olie en koelvloeistof, 
evenals voor sigaretten, 

Graag telefonisch 
bestellen op

0416-275541
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RIJBEWIJS/TIPSBlij dat ik rij! Maar eerst nog ‘even’ slagen...

Poolsestraat 17, Kaatsheuvel  |  0651240477  |  www.verkeersschoolmika.nl

geeft richting aan
Vraag 
een 

GRATIS 
proefl es 

aan
Auto             Aanhangwagen             Bromfi ets             Motor             Vaarbewijs

Wil jij je autorijbewijs, motorrijbewijs of bromfi etsrijbewijs halen in 
Waalwijk en omgeving? Wij geven persoonlijke begeleiding en advies.

RIJBEWIJS/TIPS Maar eerst nog ‘even’ slagen...
Lekker rondrijden in je eigen autootje. Niet meer afhankelijk 
van pa of ma, het OV, je brommer/scooter of de benenwagen. 
Maar daarvoor moet je wel eerst je rijbewijs halen! Wij zetten 
een aantal zaken op een rijtje waar je rekening mee moet 
houden. Als je onze tips in acht neemt, moet het lukken om 
dat felbegeerde roze pasje in je bezit te krijgen!

Dat is het beste te beoordelen door je instructeur. 
Die heeft natuurlijk de beste kijk op jouw rijgedrag 
en capaciteiten in het verkeer. Hij of zij kan 
inschatten hoeveel lessen je daarvoor nodig hebt 
en of je het in je hebt om te gaan slagen, dat 
wil zeggen of je je inmiddels voldoende hebt 
ontwikkeld om rijexamen te gaan doen. Natuurlijk 

Wanneer ben ik klaar om rijexamen te doen?

Tip 5
moet je ook eerst je theorie-examen met 
succes afgerond hebben. Ook heeft het 
CBR een Gezondheidsverklaring nodig.

Wil jij informatie over het rijexamen?
Neem dan contact met ons op via 
onderstaande gegevens.

Neem contact op voor de mogelijkheden

Albert Schweitzerlaan 13 Andel  |  06 44 14 38 47  |  info@pelleinterieurbouw.nl  |  www.pelleinterieurbouw.nl

Bent u op zoek naar een exclusief interieur bij u thuis of op het werk? Pelle Interieurbouw 
staat open voor al uw wensen, of deze nu gaan over keukens, inbouwkasten of meubels. 
Neem vandaag nog contact met Dimar op! Wij realiseren het interieur dat bij u past!

Een interieur dat bij u pastDimar Pelle
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Twijfel jij over het
ondernemerschap?

Dat hoeft niet meer!

De TvdW Academy verzorgt 
cursussen die ondernemers 

daadwerkelijk nodig 
hebben. Ons personeel is in 
verschillende vakgebieden 
gespecialiseerd, warrdoor 

wij uiteenlopende cursussen 
kunnen aanbieden voor 

zowel de startende als de 
gevorderde ondernemer.

Join jij?

www.twanvandewiel.nl

U KRIJGT 
IMMERS 

NOOIT EEN 
TWEEDE 

KANS OM 
EEN EERSTE 

INDRUK TE 
MAKEN

CSS OMDAT 
SCHOONMAKEN 

EEN VAK IS

WERKEN BIJ 
CSS-SCHOON-

MAAKDIENSTEN
GA JIJ DE 

UITDAGING AAN?
KIJK OP 

WWW.CSS-SCHOONMAAK.NL

Schijfstraat 25, Oisterwijk  |  013-5331985  |  info@css-schoonmaak.nl  |  www.css-schoonmaak.nl
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Grotestraat 274, Waalwijk  |  06-22068623
waalwijk@personalfi tnessnederland.nl  |  www.personalfi tnessnederland.nl

Zet je eerste stap naar een 
fi t en gezond leven!

Personal Fitness Nederland is een lifestyle- en fi tnessstudio waar 

je in alle privacy kunt trainen onder professionele begeleiding. Je 

kunt bij Personal Fitness Nederland terecht voor personal training, 

voedingsadvies en mental coaching. Wij hebben een lifestyle- en 

personal fi tnessprogramma ontwikkeld dat ervoor zorgt dat je voor 

altijd fi t en gezond bent!

GRATIS
intakegesprek en

gezondheids-
check!

10-20 kilo10-20 kiloVerliesVerlies

Vol j  he 
Fit  Lfe 
por,  
he m één 
fi tes- en sle 
por 
va Nrad

Waar een goede wenkbrauw een gezicht 
maakt, kan een slechte wenkbrauw een 
gezicht breken. Een gesprek voorafgaand 
aan een behandeling is essentieel om te 
kijken naar de mimiek en de vorm van uw 
gezicht, maar ook om kennis te maken 
met u als persoon en met uw wensen zijn.  

Met onze kennis en uw persoonlijkheid kunnen we samen de juiste keuze 
maken voor een resultaat dat echt bij u past. Op deze manier geven 
wenkbrauwen expressie en uitstraling aan uw gelaat.

Permanent make-up kan worden toegepast 
om wenkbrauwen, lippen of oogleden te 
accentueren en/of te corrigeren.

Ontvang nu € 50,- korting

Bij boeking van een behandeling 
voor permanente make-up, 
wenkbrauwen of eyeliner boven 
en onder ontvangt men direct 
€ 35,- korting en een cadeaubon 
van € 15,- die ingeleverd kan 
worden wanneer de permanente 
make-up ooit weer bijgewerkt 
moet worden.
Totaal dus € 50,- korting. 

Samen staan we sterk.
#fl attenthecurve 
#samenstaanwesterk

Bij Beauty2Nature houden we van natuurlijke

Marijkestraat 40, Waalwijk
06-27415263
www.beauty2nature.nl

Het adres voor o.a.:
• Fruitzuurpeelingen
• Microdermabrasie 

behandelingen
• Dermapen needling
• Permanente make-up
• Huidoneffenheden verwijderen
• Acnebehandelingen*
• Laserbehandelingen
• K-Slim gewichtsbeheersing
• Permanente ontharing* 
• Littekenbehandeling*
• Schimmelnagelbehandeling

* vergoeding mogelijk

Permanente make-up

voor
na

Heeft u vragen?
Boek dan een gratis 

intake en ontdek deze 
mooie en natuurlijk 
uitziende techniek.
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www.facebook.com/MaasstadOnline  |  www.maasstad.online

“IPTV en Radio zijn de toekomst. Goede content, de hoogste kwaliteit en superieure techniek zijn 
hierbij een absolute musthave, volgens voorzitter Rick van Leeuwen van de stichting.
“IPTV en Radio zijn de toekomst. Goede content, de hoogste kwaliteit en superieure techniek zijn 
hierbij een absolute musthave, volgens voorzitter Rick van Leeuwen van de stichting.

Rick van Leeuwen: 
de techniek achter Maasstad.Online

LUISTER OP 

WWW.MAASSTAD.ONLINE

Met een in het oog springende voorsprong in geluids-
kwaliteit, topjocks en technische mogelijkheden en zonder 
één cent subsidie draait Maasstad Online probleemloos 
live en non-stop radio, en dit jaar nog IPTV, op het hoogste 
niveau. 

Eén van de eerste zaken die ik heb ingevoerd is horizontale 
programmering. Iedere dag (en dat zijn er zeven per week) 
hoor je DJ Clemens van Bracht ’s morgens tussen 8:00 
en 10:00 en ’s avonds van 18:00 tot 19:00 uur. En ook 
alle andere topjocks hebben een vaste tijd en bouwen 
razendsnel een eigen bestand op van vaste luisteraars. 

De techniek achter Maasstad komt van Perfect Streaming 
Systems. Krachtige servers beveiligd tegen kwaadwillenden, 
blikseminslag en stroomuitval met vooruitstrevende 
Linux technieken. De allerlaatste ontwikkelingen in 
soundprocessing en IPTV. Het team werkt samen op een 
eigen cloud, heeft eigen videoconferencing en is per DJ in 
staat live of vooraf opgenomen shows vanuit huis in hun 
eigen tijdslots te beheren. 

Waalwijkse radio doet met Maasstad.Online weer mee met de 
top in Nederland.

www.perfectstreaming.systems/
www.dreamstream.network/rick.html
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A.P. Schalken
Nachtveiligheidsdienst bv

Een kwestie
van vertrouwen

A.P. Schalken Nachtveiligheidsdienst bv
Cartografenweg 2, 5141 MT Waalwijk

Tel. 0416 334 224 | info@schalken.nl | www.schalken.nl
Wij zijn ministerieel erkend (ND 415) en werken volledig onafhankelijk

Adv. Schalken tbv Bruist.indd   1 13-05-15   12:15

Objectbeveiliging
Evenementenbeveiliging
Collectieve beveiliging 
Winkelsurveillance
Portiers- en receptiediensten 
Alarmopvolging
Mobiele surveillance 
Mobiele alarminstallaties
NIEUW!
Woonhuisbeveiliging 
tijdens vakanties

Ik kan u op anderhalve meter 
behandelen, zolang u geen tekenen van 
ziek-zijn heeft:
• De praktijk is aangepast met een 1,5 

m.-lijn
• Op 1,5 m. behandelen
• Bij bureauwerk is er een                

scherm opgehangen
• Reconnective healing

Door de meeste zorg-
verzekeraars vergoed!

Petra Busio
Praktijk voor natuurgeneeskundige, energetische 

en paranormale therapie

Zandheuvel 59, Oosterhout 
06-10564703  |  info@petrabusio.nl 

www.petrabusio.nl

Bel of mail voor 
meer informatie 
en een afspraak.

Energetisch therapeut

Wat de natuur je biedt, dat is waar je 
echt van geniet. Neem voor natuurlijke 
producten een kijkje op de nieuwe 
webshop: www.petrabusio.nl/webshop

Schutweg 3N, Waalwijk • 06-28187586 • info@roellas.nl • www.roellas.nl

IJzersterk
in rvs

Bij Roellas bent u 
welkom voor 

persoonlijk maatwerk 
voor uw bedrijf, 

woning of tuin. Roel 
Verhoofstad werkt al 
meer dan 25 jaar in 
de metaalbranche. 

Intussen heeft hij 
zich gespecialiseerd 

in het lassen van dun 
plaatwerk. Dé ideale 

leverancier voor u als 
bedrijf en/of als 

particulier. 

Ram 21-03/20-04
Ram moet oppassen voor overmatige 
prikkelbaarheid. Het is zeer goed mogelijk 
dat je sommige opmerkingen van anderen te 
persoonlijk opneemt.

Stier 21-04/20-05
In juni zal een verlangen wakker worden om 
een   onbekende plaats te bezoeken. Nu is het 
het juiste moment om te ontspannen en de 
frisse wind in de zeilen te vangen.

Tweelingen 21-05/20-06
De komende zomer zal het verlangen naar 
nieuwe kennis en inzichten komen. Verbreed 
je horizon. Houd vol en gebruik je recent 
vernieuwde energie voor zelfrealisatie.

Kreeft 21-06/22-07
Juni zal passie en seksuele energie in je 
opwekken. De horoscoop houdt ook in dat 
een kreeft een belangrijke stap in zijn of haar 
relatie kan maken... 

Leeuw 23-07/22-08
Je intuïtie staat in de hoogste versnelling en 
je staat jezelf toe om naar je hart te luisteren, 
wat je onvergetelijke ervaringen op kan 
leveren, maar ook teleurstellingen. 

Maagd 23-08/22-09
Juni zal je emoties intenser maken, positief of 
negatief. Het ene moment heb je het gevoel 
alsof je bovenop de wereld bent, het andere 
moment op de diepste bodem.

Weegschaal 23-09/22-10
In juni draait het om geld. Je wilt zeker geen 
schulden maken, dus denk altijd twee keer 
na of je echt niet kunt leven zonder het ding 
dat je gaat kopen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Familie zou een van de belangrijkste 
prioriteiten van elke persoon moeten zijn 
en de schorpioen zal dat nu beseffen. 

Boogschutter 23-11/21-12
In juni begint een sociale periode die over
het algemeen positief kan zijn, maar het 
absorberen van allerlei soorten energie en 
stemmingen van andere mensen is 
daarentegen erg vermoeiend. 

Steenbok 22-12/20-01
Juni brengt een moeilijke test voor liefdes-
relaties. Maar maak je geen zorgen: zelfs als 
je relatie beëindigd wordt, heb je nog genoeg 
zomerervaringen in het verschiet.

Waterman 21-01/19-02
Tijdens deze periode is vriendelijkheid jouw 
dagelijkse realiteit. Als je een langdurige 
relatie hebt, zul je intensief nadenken over 
de volgende stap.

Vissen 20-02/20-03 
Juni is geen goede tijd om grote 
veranderingen te maken, helemaal niet in je 
werk. Je zou wat meer aandacht kunnen 
besteden aan je partner, vrienden en familie.

Tweelingen
Houd vol en 
gebruik je 

energie voor 
zelfrealisatie.

HOROSCOOP

Juni vraagt om rationeel handelen

Tweelingen
Houd vol en 
gebruik je 

De komende zomer zal het verlangen naar 
nieuwe kennis en inzichten komen. Verbreed 
je horizon. Houd vol en gebruik je recent 
vernieuwde energie voor zelfrealisatie.
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Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

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

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

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

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

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

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

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

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

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

GLANZ
 SCHOONMAAKBEDRIJF

Voor al uw schoonmaak-
werkzaamheden:

• Gevel reinigingen

• Rolluiken reinigen

• Ramen reinigen

• Terrassen reinigen

• Daken reinigen

• Dakgoten reinigen

• Tuin onderhoud

KAATSHEUVEL 
06 13 58 32 34

ADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUISTADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340
of mail naar

nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl

ADVERTEER IN BRUIST

JUIST
NU!

JUIST
NU!

JUIST
NU!

OPVALLEN? OPVALLEN?

OPVALLEN?
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Als de muren 
op je afkomen, 
geef ze dan een 

likje verf
#HOUDVOL

Zit je
in de put?
Dan mag je

een wens doen!

#HOUDVOL
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06-41108514  |  INFO@BAMFOTOGRAFIE.NL  |  WWW.BAMFOTOGRAFIE.NL

Jullie bruiloft in beeld?

Voor al uw creatieve en veilige IT- en telecomoplossingen!

Albert Einsteinweg 9 - 5151 DK Drunen
073 518 60 60 - 088 622 20 88

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!
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Spoel de kipfi lets onder stromend koud water af. Dep ze droog en wrijf ze 
in met zout en peper. Wikkel om elke fi let een plak rauwe ham en prik 
deze met een houten prikkertje vast.

Verhit de boterolie en en braad hierin langzaam de kipfi lets aan beide 
kanten gedurende ongeveer 15 minuten. Voeg dan de gesneden paprika’s 
en champignons toe.

Haal de kipfi lets uit de pan en houd ze warm. Kook de braadjus los met de 
marsala. Meng het geheel met de crème fraîche en breng dit kort aan de 
kook. Ontdoe de kipfi lets van de houten stokjes en leg ze in de 
marsalasaus. Verwarm nog circa 2 minuten. 

Heerlijk bij risotto, met veldsla of gekruide, gebakken aardappeltjes. 
Ook stokbrood of groene sla passen prima bij dit heerlijke gerecht.

INGREDIËNTEN
4 kleine kipfi lets

zout en peper
4 dunne plakken rauwe ham

houten prikkertjes
2 eetlepels boterolie

1/2 rode en 1/2 groene paprika
bakje champignons

3-4 eetlepels marsalawijn
150 gram crème fraîche

4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Frans, manager dtp en verspreiding bij Bruist
Als je van Italiaans eten houdt, zoals ik, dan is koken met marsalawijn een aanrader. 
Het is niet ingewikkeld, maar het geeft net een beetje een andere smaak aan het vlees.
Pollo al Marsala is heerlijk, zeker als je het combineert met pasta of geroosterde 
broccoli. Het is maar net waar je van houdt. En vergeet dan niet om er een glas van 
jouw favoriete rode wijn bij te drinken.
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

in marsalawijn
Kipfi let

6160



PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf
1 juli staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Iedere maand weer lekker puzzelen.
Met deze maand twee prijspuzzels
met leuke prijzen.

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 BRUIST en maak
er een woord van. Het thema van het woord is deze
maand wonen. Vanaf 1 juli staat de oplossing op
www.nederlandbruist.nl.

serie
drama
lumiere
relatie

ontspan
deens
noors
gezin

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

Maak kans op:

1 van de 5 
streamingcodes
voor de serie
Between Us,
een pakkend 
Noors-Deens 
relatiedrama. 

Aangeboden door
lumiereseries.com

Maak kans op deze stoere

rugzak
t.w.v.
€ 49,95

Van soepel 
canvas, 

stijlvol met 
subtiele 
details. 

Wil jij kans maken op deze leuke rugzak?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl
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The NEW SEAT Leon
It’s your time to shine

vanaf 
€ 24.495

Adv. 1-1 New Seat Leon BRUIST.indd   1 18-05-2020   13:36
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