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Wil je kans
maken om jouw foto

in De Langstraat

Bruist terug te zien?

Stuur deze dan naar

ontwerp@nederlandbruist.nl

o.v.v. Foto Langstraat
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Bruisende lezer,

Wat is december elk jaar toch weer een heerlijke maand! 
Warmte, sfeer, gezellig samenzijn met familie en vrienden, 
lekker eten en drinken, maar ook af en toe even heerlijk 
cocoonen onder een dekentje. Even helemaal niets om bij te 
tanken van de drukte van al die feestdagen.

Zo zou het in ieder geval moeten zijn, maar helaas ligt ook 
stress deze dagen op de loer. Er moet immers zo veel worden 
gedaan en geregeld en al die verplichtingen… Je zou er bij 
voorbaat al van in de stress schieten. Gelukkig is dat nergens 
voor nodig. Verderop in deze nieuwste editie van Bruist lees je 
namelijk hoe je stressvrij de feestdagen doorkomt.

Net als jou, gunnen we ook onze bruisende ondernemers een 
stressvrije decembermaand. Ze zullen uiteraard ontzettend 
hard moeten werken deze maand, zoals elk jaar rond de 
feestdagen, maar met zijn allen kunnen we het ook hen een 
stukje makkelijker maken. Niet alleen door hun inspirerende 
verhalen te lezen, maar ook door daadwerkelijk zo veel 
mogelijk lokaal te shoppen. Zo heeft iedereen een mooie 
decembermaand.

Fijne feestdagen!
Lea en Marcel Bossers
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TILBURG Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw 

regio? Zo hebben we ook Oosterhout Bruist en Reeshof Bruist.

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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Sinterklaas is in het land, de kerstdagen komen eraan en de voorbereidingen voor een 
knallende jaarwisseling zijn in volle gang. Cadeautjes moeten worden gekocht, een 
overheerlijk kerstdiner moet worden voorbereid en het huis voorzien van feestelijke 

versieringen. Het lijkt bijna onmogelijk om stressvrij de feestdagen in te gaan.

DURF NEE TE ZEGGEN Als je schoonouders je 
uitnodigen om de jaarwisseling met hen door te 
brengen en je hebt daar eigenlijk helemaal geen zin 
in, is het niet erg je eigen plan te trekken. Het gaat 
er niet om wát je zegt, maar hóé je het zegt. Zoek 
een momentje voor jezelf waarop je niets moet. Een 
momentje waarop jij kunt doen wat je leuk vindt, 
zonder dat de verplichtingen in je gedachten blijven.

En als je écht geen zin hebt in de feestdrukte: boek 
een paar dagen weg en zeg dat je er niet bent. Geen 
cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

Begin op tijd! Zoek aan het begin van de maand 
alvast een lekker kerstdiner uit. Alles wat je nu 
doet, hoef je straks niet meer te doen. Bespreek je 
gedachten en ideeën met de mensen waar je de 
feestdagen mee doorbrengt. Als je anderen bij het 
proces betrekt, ligt de verantwoordelijkheid niet 
alleen bij jou. Dat voelt een stuk fi jner.

STEL NIET TE HOGE EISEN AAN JEZELF De 
verantwoordelijkheid om anderen fi jne feestdagen te 
bezorgen, ligt niet bij jou. Uiteindelijk gaat het om de 
sfeer en niet zozeer om wat jij allemaal geregeld hebt. 
Dat is het prettige van samenzijn. Laat je niet leiden 
door alle verplichtingen. Als je geen zin hebt om een 
kerstboom neer te zetten, doe je dat niet. Volg je 
eigen plan.

Stressvrije
feestdagen

Wil jij ook stressvrij de feestdagen in gaan? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.
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cadeautjes kopen, geen kerstdiner bedenken en 
geen andere verplichtingen.

 Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
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geen andere verplichtingen.
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Bij Citroën VOS staat persoonlijke service hoog in het vaandel. Dat zit in onze cultuur en vinden we daarom heel 
gewoon. En omdat we onze klanten zo persoonlijk benaderen, is eerlijk zijn niet meer dan normaal. Of u nu komt 
voor een nieuwe auto, occasion of voor onderhoud, we voorzien iedereen van goed advies en we denken met u 

mee. Alles wat we voor onze klanten doen is namelijk gewoon goed, dus ook gewoon goed geregeld!

De service van VOS 
Gewoon... goed geregeld.

Bij VOS staan wij altijd voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en om u te 
voorzien van het beste advies. Neem direct contact met ons op!

Arco Melissen Servicemanager  |  0416 333 321  |  arco@vosgewoongoed.nl

Een auto die door tijdig onderhoud aan alle milieueisen 
voldoet, is niet alleen beter voor het milieu, maar ook 
voor de portemonnee. Bespaar op brandstofkosten en 
vroegtijdige slijtage. Zo zorgen te zachte banden voor 
meer brandstofgebruik en wanneer de wielstanden 
niet goed zijn uitgelijnd, ontstaat er meer wrijving en 
bandenslijtage.

Gecertifi ceerde monteurs 
Bij Citroën VOS kunt u terecht voor de jaarlijkse 
onderhoudsbeurt van alle merken, waarbij de auto 
nauwkeurig wordt nagekeken. Denk hierbij aan het 
verversen van de olie, het uitlezen van de auto en het 
controleren van de remmen. We controleren altijd de 
laatste software-updates en zorgen ervoor dat u met 
de nieuwste versie op weg gaat. We staan voor u 
klaar wanneer het u uitkomt. Bij Citroën VOS plant u 
eenvoudig online uw onderhoud in.

50 jaar ervaring met Citroën 
Alles draait bij ons om Citroën en ervoor werken doen 
we met passie. Of u nu op zoek bent naar een nieuwe 
auto of occasion, bij Citroën VOS denken we mee met elk 
budget.  

Alles wat we voor onze klanten doen is goed 
geregeld! 
• Verzekerd van een goede prijs, zonder kleine lettertjes.
• Uw auto wordt helemaal schoon opgeleverd. 
• Onze adviseurs kunnen ook bij u thuis langskomen 

voor een eerlijk advies.
• U bent 100% verzekerd dat uw nieuwe auto helemaal 

rijklaar is!
• Voor een onbezorgde vakantie staan onze deskundige 

en gecertifi ceerde monteurs voor u klaar voor een 
laatste check. 

•   U krijgt nooit te maken met onverwachte verrassingen.

PLAN UW
ONDERHOUD
ONLINE!
Ga naar www.vosgewoongoed.nl

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

info@vosgewoongoed.nl  |  www.vosgewoongoed.nl
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UNION – E-FLOW
Het nieuwe jaar fris ingaan met een elektrische fi ets, wie wil dat nou 
niet? Union laat met de E-Flow zien dat elektrisch fi etsen helemaal 
niet saai hoeft te zijn. De retro look past perfect bij de stijlbewuste 
fi etser. Ook is de E-Flow super praktisch; je zoeft andere fi etsers 

zonder enige moeite 
voorbij en bent veel 
sneller op de plaats van 
bestemming. Het 
perfecte cadeau voor 
iedereen die jij een 
elektrisch windje in de 
rug gunt. 
www.union.nl

Ook deze maand hebben we Ook deze maand hebben we 
weer enkele Bruist Deals weer enkele Bruist Deals 
samengesteld voor onze 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 onze
bruisende ondernemers.bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

DE KRACHT VAN DE 
ONDERNEMERSDOCHTERS
De kracht van de ondernemersdochters is een feest van 
herkenning voor alle vrouwen die uit ondernemersgezinnen 
komen. Marcella Bos en Heidi Los besloten een boek te 
schrijven over de impact van opgroeien in een 
ondernemersgezin. Met dank aan de ervaringen en 
verhalen van meer dan 100 ondernemersdochters is het 
een bijzondere bundeling van familiewijsheden, 
uitspraken, verhalen en voorbeelden. In het boek vind je 
refl ectievragen en tips om zelf mee aan de slag te gaan. 

HALLMARK 
GEUREN
De donkere dagen komen eraan en 
dan is heerlijk cocoonen op de bank 
een van de fi jnste dingen die er is. 
Dit doe je deze winter met de nieuwe 
producten van Marjolein Bastin. Met 
onder andere geurkaarsen en 
geursticks die je huis vullen met de 
fi jnste geuren om bij weg te dromen. 
Exclusief verkrijgbaar tijdens de 
feestdagan via DA.
www.hallmark.nl
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HALLMARK 
WENSKAARTEN
Op de klassieke toer of juist een warme 
kerstwens voor iemand die het moeilijk 
heeft. Wens jouw geliefden fi jne 
feestdagen met een mooie wens-
kaart. Hallmark heeft deze kerst 
een campagne. Namelijk: dicht 
de kaartkloof. Met de feestdagen 
in aantocht willen ze jongeren 
weer aansporen om een 
ouderwets kaartje te sturen. 
www.hallmark.nl

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

LEZERSACTIE*
MISTERYBOX - MEN CARE SET
Deze box is geschikt voor 
iedere man die zichzelf 
wast/scheert/verzorgt op 
zijn manier. De box is 
gevuld met premium 
verzorgingsproducten 
voor mannen, inclusief 
how-to-use informatie 
die je als man een 
handje bij helpt. 

www.misterybox.nl TAG #CARE

DIY KERSTBOOMJE
Dit originele cadeau is gemaakt van 

echte dennentakken. Voorzien van 
lichtjes, slingers en papieren 

sterretjes. Maak jouw brievenbus 
kerstboompje extra bijzonder door 

een lieve kerstkaart toe te 
voegen. Dit geschenk maakt 
een kerstgroet super speciaal! 
Wie verdient dit jaar een 
originele kerstwens?
www.bloompost.nl

2125, DE WINTERSLAPER
Schrijver Fons Burger is al zijn hele 
leven activist en op zoek naar 
oplossingen voor de grootste twee 
wereldproblemen: de uitputting van 
de aarde en sociale ongelijkheid. In 
zijn nieuwe roman ontwaakt 
hoofdpersoon Max Bloemendaal in 
het jaar 2125 in een toekomst die 
niemand zich had kunnen 
voorstellen. Een perfect cadeau 
voor iedereen die met een andere 
blik naar de toekomst wil kijken. 
www.fonsburger.com
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BESTEL JE BOODSCHAPPEN 
MAKKELIJK EN SNEL 

OP PLUS.NL

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

Kijk ook op: www.Facebook.com/pluswaalwijk

ELKE WEEK

VERS
AANBIEDINGEN

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
NIEUWE MEDEWERKERS

KIJK OP 
WWW.WERKENBIJPLUS.NL 

VOOR MEER INFO

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

Iedere dag
bezorgen wij uw 

boodschappen



DITJES/DATJES

    December is de maand van feestjes, 
gezelligheid en huwelijksaanzoeken!
    De meeste aanzoeken worden in deze   
  maand gedaan. De koudste     

temperatuur ooit gemeten in 
Nederland was -27,4 graden Celsius. 
 Dat was in 1942. Brrr! Sinds 1901
hebben we acht keer een 

witte Kerst gehad: sneeuw 
    op Eerste én Tweede Kerstdag.
Het geven van kerstcadeaus
 verwijst naar de cadeaus die de 
           drie wijzen op kerstochtend aan 
   kindeke Jezus hebben gegeven.
Een oliebol bevat minder calorieën
     dan een krentenbol.
  De duurste kerstboom kost 

9,3 miljoen euro.
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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.

1716



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

Mavo Auto heeft altijd een ruime voorraad van diverse 
exclusieve bedrijfswagens, zowel nieuw als gebruikt. Door 
onze scherpe prijzen en kwaliteitsvolle bedrijfswagens 
hebben we een snelle doorstroom en een dagelijks 
wisselende voorraad.

Wij zijn een exclusieve Mercedes Vito en V-Klasse dealer. 
Deze modellen vindt u dan ook voornamelijk terug in onze 
collectie. Doordat wij gespecialiseerd zijn in deze exclusieve 
bedrijfswagens, hebben we veel vakkennis en geven 
we u graag advies. Weet u bijvoorbeeld nog niet welke 
bedrijfsauto u bij onze autodealer wilt aanschaffen? Wij 
denken met u mee! Het grootste gedeelte van ons aanbod 
komt rechtstreeks van de importeur. De auto’s zijn voorzien 
van een complete onderhoudshistorie en hebben vaak 
nog een volledige fabrieksgarantie. Wanneer u bij ons als 
autodealer een bedrijfsauto koopt, bent u dan ook verzekerd 
van de beste kwaliteit. Daarnaast bieden we onze exclusieve 
bedrijfswagens tegen een scherpe prijs aan en heeft u de 
keuze uit zowel nieuwe als tweedehands modellen.

Een ruim aanbod
in exclusieve bedrijfswagens

Kom gerust langs bij 
onze showroom in Wijk 

en Aalburg! Wij vertellen 
u hier graag meer over 

alle mogelijkheden.
De koffi e staat al klaar!

Of bekijk alvast online 
ons aanbod!
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De echte kaasplank kenners zijn het met elkaar eens 
dat een goede kaasplank altijd een oneven aantal 
soorten kaas bevat; wat betekent dat u het beste voor 
drie, vijf of zeven soorten kaas kunt gaan.

Door voor verschillende soorten kaas te kiezen staat er voor iedereen 
wat wils op tafel. Het is van belang om een bepaalde volgorde aan te 
houden, want als u start met een pittige kaas dan proeft u het zachte 
kaasje niet meer. 

Met diverse kaasbegeleiders, zoals vijgen compot, nootjes, dadel 
brood, dessertwijn en / of port, maakt u de kaasplank helemaal af! 
Ook daarvoor kun je bij Kaas en Wijn Drunen terecht!

De echte kaasplank kenners zijn het met elkaar eens 

k splankje! 
heerlijk genieten van ons  

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

De echte kaasplank kenners zijn het met elkaar eens 

k
De echte kaasplank kenners zijn het met elkaar eens 

splankje! 
De echte kaasplank kenners zijn het met elkaar eens 

Smakelijke groet,

Mike Krijnen

De echte kaasplank kenners zijn het met elkaar eens 
dat een goede kaasplank altijd een oneven aantal 
soorten kaas bevat; wat betekent dat u het beste voor 
drie, vijf of zeven soorten kaas kunt gaan.

heerlijk genieten van ons  
WIJ DOEN U GRAAG EEN SUGGESTIE:

1 Start met een geiten- en/of schapenkaas;
een lekker stukje Hollandse geitenkaas of 
de Friese schapenkaas. 

2 Wit schimmelkaas; denk hierbij aan een 
Ossekop,(Camembert uit Oss) of een Delice 
de Bourgogne. 

3 Rood fl ora; Van stevig tot lopend; een 
Epoisse of Doruval. 

4 Een harde kaas; metPIT! Een oude boerenkaas 
of een mooie overjarige kaas. 

5 De Blauwader Kaas; van smeuïg tot korrelig 
en afhankelijk van hoe sterk u het wil. 

Dit is echt een suggestie, er zijn vele mogelijkheden 
en graag denk ik met u mee! Komt u ook proeven?

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

BOEKJE LEZEN DE KLEINDOCHTER 

Van 18 november tot en met 8 
januari is het Geulstadje Valkenburg 
weer van onder tot boven in 
kerstsferen gehuld. Kerststad 
Valkenburg is dé plek waar de 
kerstmarkten een echte beleving 
zijn, waar je eindeloos kunt 
wandelen in unieke en wonder-
schone winterlandschappen, waar 
de kerstliefde door de maag gaat, 
waar duizenden kerstlichtjes 
fonkelen en waar heel veel leuks te 
beleven valt. Laat je meevoeren 
door de ondergrondse betovering in 
de kerstgrotten van Valkenburg, met 
de gezelligste kraampjes, sfeervolle 
lichtjes, het kerstverhaal en 
meterslange miniatuurdorpjes. In 
Valkenburg strijk je neer voor een 
kerst in magische sfeer! 
Kijk voor meer info op 
www.kerststadvalkenburg.nl.

D AGJE UIT
KERSTSTAD 
VALKENBURG

FILMPJE KIJKEN
CALL JANE

Niet lang nadat hij in de jaren zestig Birgit 
ontmoet in Oost-Berlijn, vraagt Kaspar haar ten 
huwelijk. Ze stemt toe onder één voorwaarde: hij 
moet haar helpen vluchten uit de DDR. De 
vlucht slaagt. Als Birgit overlijdt, ontdekt de 
zeventigjarige Kaspar in haar dagboeken dat ze 
al die jaren iets voor hem verzweeg: bij de vlucht 
liet ze haar dochtertje Svenja achter, met wie ze 
nooit meer contact heeft opgenomen. Kaspar 
besluit Svenja te zoeken en vindt haar in een 
kleine dorpsgemeenschap in Oost-Duitsland. 
Hun ontmoeting verloopt moeizaam, 
voornamelijk vanwege haar rechts-radicale 
echtgenoot. Alleen met hun dochter Sigrun – 
zijn kleindochter – bouwt Kaspar een aarzelende 
relatie op. DE KLEINDOCHTER van Bernhard 
Schlink is vanaf 1 december verkrijgbaar.

Joy, een huisvrouw in het Amerika van de 
jaren zestig, kijkt uit naar het krijgen van 
haar tweede kind. Maar haar roze wolk wordt 
overschaduwd door het nieuws dat deze 
zwangerschap haar eigen leven in gevaar 
brengt. Omdat de reguliere artsen haar niet 
willen helpen, wendt ze zich tot ‘The Janes’, 
een geheime groep vrouwen die onder 
leiding van de charismatische Virginia alles 
riskeert om vrouwen hun eigen keus te 
kunnen laten maken. De vrouwen redden 
hiermee Joys leven. Deze ingrijpende 
gebeurtenis wakkert bij haar de ambitie aan 
om zelf ook andere vrouwen te helpen hun 
eigen lot te bepalen. CALL JANE is vanaf 8 
december te zien in de bioscoop.
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Hartverwarmend
“Het was een heel bijzondere dag, voor mezelf maar ook 
voor de andere aanwezigen. De uitjes van het Ouderenfonds 
zijn altijd zo goed verzorgd. Met koffi e en een heerlijke 
lunch. De locaties zijn altijd prettig en de ontvangst is steeds 
hartverwarmend. Niets anders dan lof! In Petten was er ook 
muziek en hebben we gezongen, zo leuk. Mensen werden 
in speciale strandrolstoelen naar zee gereden, dat zorgde 
voor grote hilariteit. Als je iedereen ziet stralen, dat is toch 
geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

in Woerden aangemeld voor het stranduitje. 
“Helaas waren er meer aanmeldingen dan 
plekken en werd ik uitgeloot. Op de website van 

het Ouderenfonds zag ik dat je je ook rechtstreeks voor het 
uitje kon aanmelden, zelfs met meer mensen. Ik kon alleen 
niet autorijden, omdat ik aan mijn voet was geopereerd. 
Gelukkig kende ik iemand die wel wilde chauffeuren. Ik heb 
een aantal anderen gevraagd of ze ook meewilden. Samen 
hebben we de benzinekosten en het uitje voor onze chauffeur 
betaald. Zo konden we alsnog mee.”

‘In je eentje ga je niet, met het Ouderenfonds wel’
Ook Marry van ‘t Hoog (82) genoot van het stranduitje in 
Petten. “Ik ben slecht ter been en ga steeds verder achteruit. 
In huis red ik me met een rollator en ik heb een scootmobiel. 
Ik woon zeven hoog en moet bij de lift uitstappen, maar dat 
weerhoudt me er niet van om er toch op uit te gaan. Wel heb 
ik soms wat hulp nodig. Zo kan ik niet alleen naar het strand. 
Ik heb geen vervoer en kan met mijn scootmobiel niet over 
het zand rijden. Dankzij de BoodschappenPlusBus kan ik 
vanuit Woerden wel mee op stap, dat is ideaal.

Het Ouderenfonds had bij het uitje naar Petten voor speciale 
rolstoelen gezorgd, met dikke banden. Een van de andere 
deelnemers heeft me daarmee naar de zee gereden. Ik kreeg 
een enorme golf over me heen en was tot mijn borst toe 
nat, maar heb enorm van het uitje genoten. Ik vind het leuk 
om onder de mensen te zijn. In je eentje ga je niet, met het 
Ouderenfonds wel.”

Hartverwarmend
“Het was een heel bijzondere dag, voor mezelf maar ook 
voor de andere aanwezigen. De uitjes van het Ouderenfonds 
zijn altijd zo goed verzorgd. Met koffi e en een heerlijke 
lunch. De locaties zijn altijd prettig en de ontvangst is steeds 
hartverwarmend. Niets anders dan lof! In Petten was er ook 
muziek en hebben we gezongen, zo leuk. Mensen werden 
in speciale strandrolstoelen naar zee gereden, dat zorgde 
voor grote hilariteit. Als je iedereen ziet stralen, dat is toch 
geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

het Ouderenfonds zag ik dat je je ook rechtstreeks voor het 
uitje kon aanmelden, zelfs met meer mensen. Ik kon alleen 
niet autorijden, omdat ik aan mijn voet was geopereerd. 
Gelukkig kende ik iemand die wel wilde chauffeuren. Ik heb 
een aantal anderen gevraagd of ze ook meewilden. Samen 
hebben we de benzinekosten en het uitje voor onze chauffeur 
betaald. Zo konden we alsnog mee.”

Als je iedereen 
ziet stralen,dat is toch geweldig!’

geweldig!”

Toch nog mee
Trudy had zich via de BoodschappenPlusBus 

Help het Ouderenfonds in de strijd 
tegen eenzaamheid onder ouderen.

Scan de QR-code en

doneer nu

Als je iedereen 
ziet stralen,

Even leek het erop dat 
Trudy Lekkerkerker (72) 

uit Woerden niet mee 
kon naar het stranduitje 
in Petten, waar ze zich 

zo op had verheugd. Ze 
liet het er niet bij zitten 

en zorgde ervoor dat 
ze alsnog kon gaan. En 
ze nam nog zes andere 

mensen mee!

Help het Ouderenfonds in de strijd 
tegen eenzaamheid onder ouderen.
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Géén punt achter 
rode link!

THEATER.NL

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

Tims voorliefde voor de Amerikaanse rockzanger 
ontstond al op jonge leeftijd en is sindsdien nooit 
meer gedoofd. In 2018 bracht de zanger in de 
Nederlandse theaters zelfs een speciaal eerbetoon 
aan The Boss. “Zijn muziek, persoonlijkheid en de 
energie die hij uitstraalt tijdens optredens, daar 
herken ik mijzelf in. Fans in binnen- en buitenland 
linken sinds deze tournee mijn muziek aan zijn 
muziek. Die vergelijking is onbeschrijfelijk”, vertelt 
Tim vol trots. 

MTV UNPLUGGED In zijn nieuwste theatershow 
dompelt hij samen met zijn band The Ivy League 
de bezoekers onder in de sfeer van MTV 
Unplugged. Tim: “De show is heel divers. Zo kom ik 
met mijn eerste zelfgeschreven liedje het podium 

Tim Akkerman draait al ruim twintig jaar mee in de Nederlandse muziekwereld en 
trekt dit jaar met zijn show Tim Akkerman & The Ivy League langs de theaters. De 
voormalig zanger van DI-RECT blikt in zijn voorstelling onder meer terug op zijn 

allereerste zelfgeschreven nummer en zijn idolatrie voor Bruce Springsteen. “Bruce is 
mijn inspirator en voorbeeld.” 

Tim Akkerman: 

‘Bruce Springsteen 
is mijn inspirator’

op, zing ik de mooiste nummers van de voorbije 
jaren en spelen de bandleden allemaal een ander 
instrument. Het is een mix van akoestische 
muzikaliteit, anekdotes en ontroerende verhalen.” 

THE IVY LEAGUE Sinds 2014 staat de band als 
Tim Akkerman & The Ivy League op de affi ches, 
maar geheel uniek bleek die naam niet te zijn. “Ik 
kwam een paar jaar geleden tot de ontdekking dat 
er al een band bestond met de naam The Ivy 
League. Een Engelse groep uit Londen uit de jaren 
zestig. Maar we hebben de bandnaam niet 
veranderd hoor”, sluit Tim met een knipoog af. 

Tim Akkerman & The Ivy League is tot en met 17 
december in de theaters te zien.
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BEAUTY IS ABOUT 

BEING COMFORTABLE 

IN YOUR OWN SKIN

Als iemand weet hoeveel 
invloed huidproblemen 
hebben op je zelfvertrouwen, 
dan is het Amber Kunenborg 
wel. Al sinds haar elfde 
worstelt ze met een ernstige 
vorm van acne. Tegelijkertijd 
heeft het haar wel geholpen 
om haar passie te vinden. 
Sinds circa drie jaar is ze 
schoonheidsspecialiste en 
sinds juni 2020 heeft ze 
zelfs haar eigen salon in het 
centrum van Heusden. 
“Het is geweldig om andere 
mensen te kunnen helpen.”

Amber’s art of beauty | Engstraat 18, Heusden | 06-18270189
ambersartofbeauty@gmail.com | www.ambersartofbeauty.nl 

Schoonheid
vanbinnen én vanbuiten

op huidproblemen, maar ook lekker ter ontspanning. 
Iedereen heeft het tegenwoordig zo druk, het is fi jn 
om een momentje voor jezelf te hebben. Heb je 
een specifi ek probleem? Dan zoek ik dat tot in de 
puntjes uit en stellen we samen een persoonlijk plan 
op. Ook een voedingsadvies hoort daarbij. Ik heb 
ervaren dat een groot deel van de huidproblemen 
uiteindelijk terug te voeren is op wat je binnenkrijgt via 
je voeding.”

 Volle kracht vooruit
 Een pedicure behandeling is eveneens mogelijk 
(eventueel met gellak als fi nishing touch). 
Amber verkoopt bovendien ook nog eens 
lichaamsverzorgingsproducten en deodorant 
van Loveli. “Die zijn puur natuur, zonder allerlei 
schadelijke chemicaliën en niet getest op dieren. De 
onderneemster is tegelijk met mij gestart, vandaar 
de link.” De producten lopen als een speer dus 
kennelijk was het een slimme zet. We kunnen niet 
anders zeggen: Amber is een behoorlijk bezige bij. 
“Dat maakt het ook zo leuk. Iedere dag is anders. Al 
met al vind ik dat ik het best goed voor elkaar heb. 
De sluiting tijdens de coronaperiode was natuurlijk 
moeilijk. Ik was zo gelukkig toen ik weer de deuren 
mocht openen, ik had het enorm gemist. Op de 
lange termijn zou ik best een grotere ruimte willen 
met eventueel aanvullend een winkeltje. Ik wil niet 
stilstaan, ik heb nog veel te veel plannen!”

 “Als tiener deed ik vaak heel veel make-up op om 
de acne te verbergen. Ik werd er erg onzeker van 
en voelde me soms best eenzaam. Ik had het geluk 
dat ik een schoonheidsspecialiste vond die wist wat 
ze moest doen om de acne te verminderen. Vanaf 
het begin stelde zij me helemaal op mijn gemak. 
Dat is me altijd bijgebleven. Het is toch fantastisch 
als je iemand zo kunt bijstaan?” Vanuit Ambers 
salon in Heusden doet ze dat nu zelf. “Ik geef mijn 
klanten mee dat je huid niet is wie je bent. Ook als 
je huidproblemen hebt, moet je je prettig voelen in 
je eigen lijf. Uiteindelijk is immers niemand helemaal 
perfect.”

 Gastvrijheid en vertrouwen
 “Ik ben ontzettend blij met mijn eigen plekje”, 
vervolgt Amber enthousiast. “Ik zit midden in het 
levendige centrum, maar ik kan heel eenvoudig wat 
meer privacy creëren als dat nodig is bij bepaalde 
behandelingen. Sowieso doe ik mijn best om ervoor te 
zorgen dat je je welkom voelt en dat je mij vertrouwt 
als je bij mij in de stoel ligt. Ik leg van tevoren 
precies uit wat ik ga doen zodat je weet wat je kunt 
verwachten.”

Een persoonlijk plan 
 Je kunt bij Amber’s art of beauty terecht voor 
allerhande gezichtsbehandelingen (met producten 
van Thalion) en fruitzuurpeelings. “Niet alleen gericht 
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Yutakana: voor de echte sushilovers!
Fu Chen is sinds 2015 eigenaar 
van Yutakana in Waalwijk. Dat 
was toen nog een wokrestaurant, 
maar in 2017 ging het roer om 
en werd de formule aangepast. 
Sindsdien is Yukatana een All You 
Can Eat sushi & grill restaurant. 
Vanaf dag één zijn de reacties 
lovend. “We krijgen veel goede 
feedback en mooie recensies. 
We doen er dan ook alles aan 
om het onze gasten naar de zin 
te maken door het leveren van 
topkwaliteit”, aldus Fu Chen.

‘WIJ HEBBEN ÉÉN VAN 
DE MEEST UITGEBREIDE 
MENUKAARTEN DIE JE 
KUNT TEGENKOMEN IN 
EEN SUSHIRESTAURANT’

 Het aanbod aan sushirestaurants is groot, dus 
het is belangrijk om je te onderscheiden. Fu 
Chen daarover: “Daarom hebben wij één van 
de meest uitgebreide menukaarten die je kunt 
tegenkomen in een sushirestaurant. Er staan 
wel honderdvijftig verschillende gerechten op 
de kaart die we ook regelmatig vernieuwen.”

  Culinaire ervaring
 “ Ons streven is om altijd gerechten van 
topkwaliteit te leveren. Als je kijkt naar 
bijvoorbeeld de recensies op Facebook, Iens 
en Eet.nu slagen we daar heel goed in. Onze 

Yutakana: voor de echte sushilovers!

Sint-Jansplein 51, Waalwijk  |  0416-650556 
info@yutakana.nl   |  www.yutakana.nl

koks hebben allemaal culinaire ervaring en weten 
hoe ze de lekkerste sushi moeten maken.” De meest 
populaire sushi van het moment is volgens Fu Chen 
de Suteki Maki. “Dat is een gefrituurde sushi met 
kip en Japanse specerijen. We hebben veel vaste 
gasten die daar speciaal nog een keertje extra voor 
terugkomen.”

 Genieten
  Bij Yutakana heb je echter niet alleen de keuze uit 
sushi. Fu Chen vertelt: “We hebben ook ruime 
keuze uit diverse wok- en grillgerechten, dim sum, 
soepen en salades. Genoeg om van te genieten dus.” TIP 

Reserveren 
kan via 

www.yutakana.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Follow Yutakana op Facebook en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Recensie op Tripadvisor 
door Ran D: ‘Het beste 
sushi & grill restaurant
in Waalwijk.’
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1. Carousel with Baies Scented Candle, € 108,- van dytpique www.skins.nl
2. Nudy Eyeshadow van SHAB, € 46,76 www.douglas.nl

3. Fragrance Mist Limited Edition van Miglot, € 54,50 www.miglot.com
4. Dunhill Driven Eau de toilette vanaf € 70,- www.iciparisxl.nl
5. Sparks of Joy Lipstick van Catrice, € 4,99 www.catrice.eu  

6. Good Girl Collector Fantasy van Carolina Herrera, €  134,65 www.douglas.nl
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De feestelijkste cadeaus!

5

2

7. Karma of Hapiness Showergel van Darling Llama, € 6,99 www.etos.nl
8. Bath & Showergel Passion Fruit en Cocoa van Organic Shop, € 4,99 www.etos.nl
9. Bad- en Douchegel Creamy Shea Butterfl y van Treaclemoon, € 5,99 www.etos.nl

10. Give a Pon Griekse pantoffels, € 49,95  www.giveapon.nl
11. Rouge Pur Couture The Bold van YSL, € 42,- www.ysl.com

12. Xmas 2022 Scented Candle Mon Beau Sapin van MAISON FRANCIS KURKDJIAN  € 65,- www.skins.nl

Wat gaan we elkaar dit jaar weer geven? 
Wij weten het wel! Voor jou de mooiste 
kerstcadeaus! 

8

11

BEAUTY/NEWS
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7

Wat gaan we elkaar dit jaar weer geven? 

9

De feestelijkste cadeaus!

12
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Skin Care
Ook voor jouw huidprobleem is er een oplossing

Onze huid is een 
kostbaar bezit. De huid

beschermt ons tegen 
schadelijke invloeden 

zoals virussen, 
bacteriën, warmte, 
kou en uitdrogen. 

Bovendien laat de huid 
zien hoe het met 

ons gaat.

Je huid verandert ook steeds. Naast erfelijke factoren, leefstijl en 
hormoonschommelingen, laat ook de tijd haar sporen na.

Na je dertigste begint het verouderingsproces. Je huid wordt langzaam minder 
elastisch en heeft meer aandacht nodig dan in je jeugdjaren. Ook staat je 
huid voortdurend bloot aan hormoonschommelingen, de maandelijkse cyclus, 
zwangerschap en overgang, met alle gevolgen voor de huidconditie.

Het is daarom belangrijk de huid een juiste verzorging te geven en in optimale 
conditie te houden. Je zou kunnen zeggen: je huid als visitekaartje.

Huidverbetering en het oplossen van huidproblemen
Door de huid in goede conditie te brengen lossen we problemen op en vertragen 
we de gevolgen van het ouder worden.

Met kennis, ervaring en onze gedegen medische achtergrond laten we je huid 
er weer mooi, gezond en gaaf uitzien! We werken daarbij met de allernieuwste 
behandeltechnieken zoals geluid en laser.

Huidproblemen
• Huidveroudering / rimpels
• Couperose
• Rosacea
• Geïrriteerde rode huid
• Gevoelige droge huid
• Acne
• Pigmentatie / donkere kringen

Behandelingen
• Complete huidverzorgingsserie
• Huidverbeterende peelings
• Laser huidtherapie
• Deesse led huidtherapie
• Ultrasoon huidbehandelingen 
• Injectables
• Permanente make-up

Bloemenoordplein 1, Waalwijk  |  0416 – 314 946  |  info@jonishi.nl  |  www.jonishi.nl

Skin Care

Skin Care Injectables Permanente make-up Tattoo verwijderen Spray tan

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

Kom genieten van deze heerlijke 
verwenbehandeling om jouw huid 
bestendig te maken voor de winter.

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

Behandelingen:

• Huidanalyse & persoonlijk huidadvies

• Reiniging

• Peeling / lysing

• Verwijdering onzuiverheden

• Epileren wenkbrauwen

• Massage gelaat

• Masker / verzorging

• Afsluiting met dag- / nachtverzorging

Alle producten worden afgestemd 
op jouw persoonlijke huidtype.

• Afsluiting met dag- / nachtverzorging
Bel voor een 

afspraak, onze
specialiste neemt 

graag de tijd 
voor je.

€ 49,- 
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Wilt U een huis kopen op IBIZA? 
Do you want to buy a property? • Deseas comprar una propiedad? 

www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454 

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Edifi cio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain

Deze uitzonderlijke en eigentijdse villa is gebouwd 
volgens de hoogste normen op een rustiek perceel 
in een verhoogde positie om privacy te garanderen 

in een rustige en vredige omgeving.

De villa biedt een goed doordachte kamerindeling 
en strekt zich uit over twee niveaus met verschillende 

terrassen. Op de begane grond is er een ruime 
woonkamer met open haard en een open volledig 

ingerichte keuken met houten en marmeren 
elementen. Verder is er een eethoek voor 

tien personen. Vanuit de woonkamer is er oegang 
tot een groot terras waar zich nog een eethoek 

en een buitenkeuken bevinden. 

Een trap leidt naar de enorme infi nity-pool, dat zich 
uitstrekt over twee niveaus en waar we ook een groot 

zonneterras vinden, perfect voor warme zomerdagen. 
De ruime master slaapkamer met eigen badkamer

 en privéterras bevindt zich op de begane grond, terwijl 
de andere drie tweepersoonsslaapkamers met twee 

badkamers zich op de benedenverdieping bevinden. 
Evenals een suite met badkamer en kitchenette die 

geheel onafhankelijk is van de rest van het huis. 
De hele villa heeft centrale airconditioning. 

Bovendien is er een grote was- en bijkeuken achter de 
keuken. Naast de villa is er een onafhankelijk 

gastenverblijf met twee grote slaapkamers, 

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

OBJECT/VAN DE MAAND

REFERENTIE KPI800
TYPE OBJECT Villa
WOONOPPERVLAKTE 665 m²
OPPERVLAKTE VAN 
HET PERCEEL  24.509 m²
SLAAPKAMERS 7
BADKAMERS 6
ZWEMBAD 1

PRIJS 
OP 

AANVRAAG

Villa in de heuvels van Es Cubells
met prachtig uitzicht op de natuur en de zee
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LOOKING/GOOD

Tips voor
stralende feestdagen

TRAIN IN DE WEKEN VOOR KERST REGELMATIG
Door te sporten en niet te veel te eten, voel je je beter, kun 
je de drukte voor kerst beter aan en je voorkomt ergernis 
over vetrolletjes in je galajurk.

VOETENBADJE Urenlang zwoegen in de keuken of een 
hele nacht met de voetjes van de vloer heeft vaak 
gevolgen voor je voeten. Verwen je voeten daarom met 
een voetenbadje, masseer ze en smeer ze in met een 
voedende olie.

HUID SCHOONHOUDEN Het gevaar ligt op de loer dat je 
na een avondje feesten snel je bed induikt. Doe dit niet, 
maar maak je huid iedere avond grondig schoon. Smeer 
je huid vervolgens in met een voedende nachtcrème, 
zodat je huid kan herstellen van jouw wilde nacht.

MAAK TIJD VOOR JEZELF VRIJ Door op tijd rust te 
nemen, kun je de kerstdagen met een stralend gezicht 
(dus zonder wallen en lijntjes) tegemoet zien.

JE HEBT GEEN INSTAGRAMFILTER NODIG! Er zijn 
weinig momenten in het jaar dat het licht zo’n positief 
effect op je huid heeft. Het kaarslicht zorgt ervoor dat 
oneffenheden worden verdoezeld en de verlichting in de 
kerstboom geeft je een sprankelende oogopslag.

It’s the most wonderful time of the year.
Met deze bruisende tips straal jij tijdens de kerstdagen.

stralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagenstralende feestdagen
Afscheids-

fotografi e

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

COLUMN

En op de dag van de uitvaart ontgaan je vaak de details.
Afscheidsfotografen kunnen het verschil maken bij een 
mooie herinnering van een waardevol afscheid en het 
kan je helpen bij de rouwverwerking. 

Afscheidsfotografen stellen zich zo op dat ze niet 
opvallen, maar tegelijkertijd leggen ze juist dátgene 
vast wat voor de nabestaanden zo van belang 
kan zijn. Juist die emoties vast kunnen leggen die 
horen bij een waardig afscheid, dat is de kunst van 
afscheidsfotografi e. Ik kan het u ten zeerste aanraden. 
U mag mij altijd bellen voor meer uitleg hierover. 

Een uitvaart fotograferen is misschien niet het 
eerste waar je aan denkt. Toch kan het heel 

waardevol zijn. Soms kunnen mensen niet lijfelijk 
bij een uitvaart aanwezig kunnen zijn. Dat is heel 

erg vervelend, want goed afscheid nemen van een 
dierbare is van het allergrootste belang.

Wil je meer informatie 
hierover neem dan 

contact op met 
Afscheidsfotografi e 

Cindy van Wijk,
 06-43092695 of met 

Mirjam Branten
06-25390416

Mirjam Branten
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Probeer onze 
beroemde knoflooksaus!

Probeer onze 
Stationsstraat 71, Waalwijk info@volkanwaalwijk.nl
0416 341 915   volkanwaalwijk.nl

DOWNLOAD 
DE APP

VOOR DE ECHTE 
LIEFHEBBERS!
Bij Grillroom Volkan Waalwijk geniet je 
van de heerlijkste vlees-, vis- en pizza 
gerechten, thuis én in ons restaurant. 

We willen dat iedereen zich welkom voelt bij Volkan 
Waalwijk, daarom hechten wij veel waarde aan kwaliteit 
en service. Ook zijn we trots op ons personeel, die zich 
iedere dag weer volledig inzet om de verwachtingen van 
onze klanten te waarborgen. 

Weet jij al wat je eet vandaag? Wat dacht je van een 
heerlijke dürüm döner? Kippenvleugels? Of pizza?

VOOR DE ECHTE 
LIEFHEBBERS!

info@volkanwaalwijk.nl

JE BIER OP?
GEEN PROBLEEM
Bestel via de app.

BIERTAXIWAALWIJK.NL

WIL JIJ 10% KORTING?
REGISTREER BIJ HET 
BETALEN DE PROMOCODE
#VOLKAN10
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De landelijke organisatie, die steun via telefoon, chat 
en e-mail biedt, merkt dat de situatie in Oekraïne – 
logischerwijs – veel met mensen doet. “Het is voor 
mensen een aanleiding om contact op te nemen 
met de Luisterlijn, vertelt directeur-bestuurder Leo 
Noordegraaf. Sinds begin deze maand kwam het 
onderwerp in al meer dan 1.200 gesprekken ter sprake. 
“Hoewel we geen signifi cante stijging zien in het aantal 
oproepen, merken we wel dat een brede groep mensen 
zich tot ons wendt. Van mensen die zich zorgen maken 
over een mogelijke oorlog hier, of over familieleden 
daar, tot aan ouderen of volwassenen die korter of 
langer geleden zelf oorlog hebben meegemaakt.”

 ‘Het komt allemaal voorbij’
“Gevoelens van boosheid, onzekerheid, angst, 
onveiligheid; ze komen allemaal voorbij”, vertelt 
Noordegraaf. “Sommige mensen hebben angst voor 
de toekomst, een mogelijke (kern)oorlog. Anderen 
maken zich zorgen over eventuele gevolgen voor de 
voedselvoorziening of hun draagkracht, maar ook de 
bedreigde veiligheid, de vluchtelingen(stroom) en 
het toenemende geweld zijn onderwerp van gesprek. 
Anderen uitten hun boosheid over Poetin, Rusland en 
weer anderen delen gevoelens van machteloosheid en 

De situatie in Oekraïne zorgt voor:

Angst, onzekerheid, machteloosheid en 
oorlogsstress. “Het raakt mensen.”

De oorlog in Oekraïne laat mensen niet onberoerd en brengt gevoelens van angst, paniek, 
onzekerheid en oorlogsstress met zich mee. Dat merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn. 

Dag en nacht bieden zij mentale steun, troost of een luisterend oor aan iedereen die dat nodig 
heeft. “Er is behoefte om hierover te praten en gevoelens te delen.”

verdriet.”

Erover praten helpt
De Luisterlijn benadrukt dat het in alle gevallen 
belangrijk is te blijven praten over je gevoelens.  “Erover 
praten kan opluchten, gevoelens relativeren en richting 
geven aan het denken. De situatie in Oekraïne kunnen 
we helaas niet oplossen, maar we kunnen er wel even 
voor mensen zijn. Of dat nu overdag of ’s nachts is. 
Bij de Luisterlijn-vrijwilligers kunnen mensen hun hart 
luchten. Zij luisteren zonder oordeel, geven je een 
steuntje in de rug.”

‘Probeer nieuws gedoseerd tot je te nemen’
De Luisterlijn heeft nog wel een tip voor wie last heeft 
van gevoelens van onzekerheid, stress of angst. 
“Probeer het nieuws gedoseerd tot je te nemen. Is er 
echt belangrijk nieuws dat je moet weten, dan hoor je 
het vanzelf.” En zijn er momenten waarop je behoefte 
hebt aan mentale steun, troost of een luisterend oor, 
dan zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn er.

De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar via 088 0767 000. 
Chatten of mailen is ook mogelijk via deluisterlijn.nl
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Je kunt het zo gek niet verzinnen of DMIdee kan het voor je 
versturen. “Van brieven en reclamematerialen tot catalogi 
en magazines, van enkele exemplaren tot bulkmail en dat in 
binnen- en buitenland. We denken graag mee over de beste 
oplossingen voor onze opdrachtgevers en zoeken altijd naar 

Is post nog wel van deze tijd? Een vraag waar Matthijs 
van Ommen, eigenaar van DMIdee, maar één antwoord 
op kan geven: “Ja! Immers, wanneer er iets in je 
brievenbus valt, besteed je daar meer aandacht aan 
dan aan de zoveelste commerciële e-mail in je inbox.” 
Een gegeven waar hij met DMIdee vol enthousiasme 
op inspeelt: “Wij zijn dé specialist op het gebied van 
(offl ine) direct mail voor de zakelijke markt.”

De Wetering 123, Oosterhout
+31 88 030 1800  |  info@dmidee.nl

www.dmidee.nl

De Wetering 123, Oosterhout
+31 88 030 1800  |  info@dmidee.nl

www.dmidee.nl

De Wetering 123, OosterhoutDe Wetering 123, Oosterhout

 Iedereen fijne 

feestdagen en 

een gelukkig 

nieuwjaar!

Direct mail?
Is post nog wel van deze tijd? Een vraag waar Matthijs 
van Ommen, eigenaar van DMIdee, maar één antwoord 
op kan geven: “Ja! Immers, wanneer er iets in je 
brievenbus valt, besteed je daar meer aandacht aan 
dan aan de zoveelste commerciële e-mail in je inbox.” 
Een gegeven waar hij met DMIdee vol enthousiasme 
op inspeelt: “Wij zijn dé specialist op het gebied van 
(offl ine) direct mail voor de zakelijke markt.”

Van toegevoegde waarde
Bij DMIdee werken ze voor een breed scala 
aan opdrachtgevers. Allemaal met één 
overeenkomst: ze zien een meerwaarde in 
offl ine direct mail. “Die meerwaarde is er zeker”, 
bevestigt Matthijs. “Een e-mail verwijderen 
mensen vaak ongelezen, maar met een fysiek 
poststuk is het honderd procent zeker dat ze 
het in handen krijgen als het op de deurmat 
valt. Daarnaast is het een veel persoonlijkere 
manier om mensen te benaderen en is de 
attentiewaarde een stuk groter. Wij zorgen 
er bovendien voor dat alles hier foutloos en 
uitsluitend na een akkoord van de opdrachtgever 
de deur uitgaat en werken zeer transparant. 
Dit alles maakt ons werk van toegevoegde 
waarde op de huidige marketingmix van onze 
opdrachtgevers.”

Is je adressenbestand een zooitje of niet 
up-to-date? Ook dan kan DMIdee helpen. 
“Wij kunnen voor onze opdrachtgevers 
hun adressenlijsten optimaliseren of zelfs 
adressenbestanden op maat voor ze 
inkopen. Daardoor wordt het effect van 
direct mail nóg groter.” 

de scherpste verzendtarieven. Doordat de lijnen bij ons kort zijn 
en we, indien gewenst, ook zelf een groot deel van het drukwerk 
kunnen verzorgen, kunnen we bovendien snel schakelen, 
waardoor ook een last minute opdracht voor ons geen enkel 
probleem is.”

Het werkt!

Meer informatie?
Bel 088-030 1800
Mail: info@dmidee.nl
of scan de QR-code

Het werkt!
Van toegevoegde waarde

Direct mail?
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HET VERKEERDE CADEAU 
BESTAAT NIET 

In december worden wereldwijd de meeste cadeaus gegeven en gekregen. 
Cadeautjes krijgen is leuk, maar cadeautjes geven is eigenlijk nog veel leuker. Als 
jouw zoektocht naar het ideale cadeau geslaagd is en je dikke zoenen krijgt als 

bedankje, is je missie geslaagd.

MAAK ZELF IETS Kijk eens op Pinterest, zoek 
op ‘DIY’ of ‘zelf maken’ en laat je inspireren door 
talloze leuke zelfmaak-ideeën waarmee je iemand 
echt kunt verrassen.

IK HEB ALLES AL Wat geef je mensen die echt 
niets te wensen hebben, die alles al hebben of 
gewoon al oprecht blij zijn met je aanwezigheid op 
hun feestje? Een bos bloemen waarvan er nog tien 
meer in de bijkeuken staan? Een fl es wijn? Niet 
echt verrassend. Wat dacht je van tien kippen, vijf 
eenden, een koe, schoolboeken, een waterpomp of 
een groentetuintje? Een origineel cadeau waarmee 
je mensen in ontwikkelingslanden gegarandeerd 
helpt: www.oxfamnovib.nl

Hoe leuk het ook is om mensen te verrassen, 
het handigst is om gewoon even te vragen waar 
je iemand het meest blij mee maakt. Dat scheelt 
jou een hoop denkwerk en degene die het feestje 
geeft is altijd oprecht blij met jouw cadeau. 

GEEF EEN DAGJE WEG Een ervaring cadeau 
geven is een heel leuk idee. Er zijn talloze leuke 
bonnen te verkrijgenvoor een nachtje weg, een 
beautydag, een borrel & bite in een café, actieve 
uitjes en ga zo maar door. En… geef je een 
ervaring voor twee personen cadeau, dan is de 
kans bovendien groot dat je zelf mee mag! Wil 
je daar zeker van zijn, prik een datum met de 
ontvanger van je cadeau, plan dan in het geheim 
een gezellige dag en pik hem of haar op voor een 
‘surprise’ dagje weg. Want vergeet niet, gedeelde 
ervaringen zijn onbetaalbaar!

Omdat ik om je geef!

Meer tips om het perfecte cadeau te vinden? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

 Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 

BRUIST/LIFESTYLE
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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 zijn ook gericht 

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

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

Hopelijk tot snel! Liefs, Imani
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HEY JIJ DAAR!HEY JIJ DAAR!HEY JIJ DAAR!

Nieuwsgierig?
Blader snel om

Klanten kunnen bij Redeker Automotive niet alleen 
terecht voor de aankoop van een occasion. Sinds kort 
ben je er aan het juiste adres voor onderhoud chiptuning 
en  APK-keuring. Daarnaast bieden wij diverse lease-
mogelijkheden en zijn we van dienst bij het importeren 
en exporteren van auto’s.

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

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

bereikbaar.

OOK VOOR ONDERHOUD EN 
CHIPTUNING

Raadhuisstraat 64
Raamsdonk

06-29165723
www.redekerautomotive.nl

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

Harm Redeker
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HOROSCOOP

December zal je verleiden
Ram 21-03/20-04
De Ram kan last krijgen van zware 
hoofdpijn of migraine. Probeer yoga of 
massage en ontspan.

Stier 21-04/20-05
Laat je meeslepen door de kerststemming 
en laat alle zorgen achter je. Je zult met 
vrienden genieten van vele wilde feesten.

Tweelingen 21-05/20-06
Voor Tweelingen zal het een maand van 
liefde en passie zijn. Neem een moment 
met je partner, alleen voor jezelf.

Kreeft 21-06/22-07
December maakt veel emoties in je los. In 
deze periode zal je gevoelig zijn, soms 
misschien zelfs overgevoelig. Probeer er 
het beste uit te halen. 

Leeuw 23-07/22-08
Je zal je richten op de voorbereidingen 
voor de feestdagen. Na lange tijd zul je je 
familie weer zien, dus besteed aandacht 
aan hen. Ze zullen je dankbaar zijn.

Maagd 23-08/22-09
Deze maand zal je eindelijk tijd hebben 
voor een creatieve activiteit, zoals 
schilderen of muziek, waarbij je je kun 
uiten en ontspannen. 

BOOGSCHUTTER
Denk er over 
om samen te 
ontspannen

Weegschaal 23-09/22-10
De Weegschaal zal hartelijk en gastvrij zijn. 
Je zult er van genieten dat je iemand 
gelukkig kan maken met de feestdagen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Laat alles wat je dwars zit los en breng 
gewoon een leuke tijd met je familie door. 
Kerstmis is de beste tijd om de banden 
met familie aan te halen. 

Boogschutter 23-11/21-12
Je zal niet in de stemming zijn voor 
familiebijeenkomsten. Denk er over om 
met je partner een ontspannende tijd door 
te brengen in een wellness of spa. 

Steenbok 22-12/20-01
Je bent in de kerststemming en wilt met 
familie en vrienden afspreken. Je zult je 
gelukkig voelen wanneer je veel aan 
anderen kunt geven. 

Waterman 21-01/19-02
Watermannen zullen genieten van rust en 
vreugde. Grotere familiebijeenkomsten zijn 
min of meer een plicht voor je. 

Vissen 20-02/20-03
Je zult in goede gezondheid verkeren, wat 
een gevolg zal zijn van je goede humeur. 
Gebruik het en houd je hoofd helder.

23-11/21-12
Je zal niet in de stemming zijn voor 
familiebijeenkomsten. Denk er over om 
met je partner een ontspannende tijd door 

voor een creatieve activiteit, zoals 
schilderen of muziek, waarbij je je kun 
uiten en ontspannen. 

zoekt jou!
Scan de QR-code

 voor alle vacatures.
Tevens franchisenemers

 gezocht. 
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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
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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!
Altijd al nieuwsgierig geweest 

wat uw erfstuk waard is?
NU IS UW KANS!

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

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

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

Een team van ervaren taxateurs staat voor u klaar. 

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

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

info@medusa-auctioneers.nl of via: 085 0703481 (op kantooruren).
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Met meer dan dertig 
jaar aan ervaring in zijn 

vakgebied, weet Evert 
Konings precies waar 

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

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

aan het juiste adres voor 
onderhoud en reparaties.”

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

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

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

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

Dé specialist in onderhoud 
en reparatie

ONDERHOUD
NODIG?

MAAK EEN 
AFSPRAAK!

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

WWW.BYHARLEY.NL

ECO TEC
PLUS

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

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.

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

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

Eerste Zeine 27D, Waalwijk
www.vdhammengym.nl

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

Benieuwd of (kick)boksen iets voor jou is? 
Kom dan eens langs! Het is altijd mogelijk om 
geheel vrijblijvend een paar proeftrainingen te 
komen volgen.
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BLOG/FAJAHLOURENSBLOG/FAJAHLOURENS

Cafeïne
Cafeïne stimuleert je centrale zenuwstelsel en beïnvloedt de stofwisseling in je 
spieren. Daarnaast heeft cafeïne ook invloed op onze gezondheid. Cafeïne bevat 
namelijk antioxidanten die goed zijn voor je weerstand. Bovenal stimuleert 
cafeïne de vetverbranding.

Guarana
Guarana is rijk aan antioxidanten die helpen het lichaam te beschermen 
tegen invloeden van buitenaf. Het heeft ontstekingsremmende en 
antimicrobiële eigenschappen.

Groene thee
Groene thee zit bomvol polyfenolen, deze hebben 
verschillende positieve uitwerkingen in ons lichaam. 
Zo is door onderzoek aangetoond dat de catechisten in 
groene thee een antibiotische werking hebben. 

Creatine
We kennen creatine als het gaat om een energieboost voor 
de spieren. Creatine stimuleert ook de hersenfunctie en 
verbetert de prestaties.

Vitamine B3
Vitamine B3 is een wateroplosbare vitamine die deel uitmaakt van 
het vitamine B-complex.

Al met al genoeg redenen om tijdens deze feestmaand te starten 
met Slimming Powder.

Slimming Powder is een poeder dat jou helpt met afslanken, je energie geeft 
en je immuunsysteem versterkt. De samenstelling van Slimming Powder werkt 
synergetisch: dat betekent dat de ingrediënten elkaar complementeren en 
versterken daar waar nodig. Slimming Powder bestaat uit de volgende 
ingrediënten: 

Waarom zOU ik Slimming Powder gebruiken?

BloemenInterieur  |  Eigenaresse: Marianne van Zanten  |  Gangboord 1A Raamsdonksveer
0162-225539  |  info@bloemeninterieur.com  |  www.bloemeninterieur.com

OOK IN DECEMBER EEN MOOI 
BOEKET EN CADEAUARTIKELEN!

BloemenInterieur  |  Eigenaresse: Marianne van Zanten  |  Gangboord 1A Raamsdonksveer

SNELLE BEZORGING KWALITEITSPRODUCT PERSOONLIJK ADVIES

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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Bereiding
Bestrooi de makreelfi lets met zout. Plet de korianderzaadjes en peperkorrels in een vijzel 
of op een plank met de bolle kant van een lepel.

Verdeel de ui en wortel over de bodem van een wijde pan en steek de takjes tijm 
ertussen. Strooi de korianderzaadjes en peper erover en schenk de wijn en azijn erbij. 
Breng het geheel op een matig hoge stand aan de kook en laat 5 minuten zachtjes 
koken.

Dep de makreel droog met keukenpapier en leg de fi lets in het hete vocht. Warm de 
makrelen 1-2 minuten mee. Schep de fi lets met een schuimspaan in een wijde schaal en 
verdeel de groente en wijnmarinade erover. Laat de makreel in de marinade afkoelen 
en daarna nog 3-4 uur afgedekt in de koelkast marineren.

Serveer de makrelen in de marinade met grof gesneden boerenbrood, radijsjes en een 
salade van sperziebonen.

bron: www.okokorecepten.nl

Ingrediënten
voor 4 personen

− 4 verse makreelfi lets
− 1 eetlepel korianderzaadjes
− ½ eetlepel zwarte peperkorrels
− 1 ui, gehalveerd en in 

fl interdunne plakjes
− 150 g worteljulienne
− 3 takjes tijm
− 500 ml droge witte wijn
− 2 eetlepels (cider)azijn

Torenstraat  59,  Drunen  |   0416-383896 

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

Deze week in
de aanbieding!
Scan de QR-code

 Heerlijk voor de feestdagen!

gemarineerd 
in wijn

BereidingIngrediënten

gemarineerd gemarineerd 
in wijnMakreel

De Jonge Strateeg  |  Wijboschstraat 90, Tilburg  
06-13971395  |  www.dejongestrateeg.com

te zorgen voor 
zijn uit China 
ontvangen kado: 
een panda!

Breid de tuin uit, groei de bamboe en laat de panda eten, 
zodat je jouw geheime opdrachten vervult.
Maak het de tegenstanders lastig maken door bijvoorbeeld 
een stuk bamboe ‘verboden te eten’ te maken of de 
bamboe te eten die je tegenstanders nodig hebben.

Dit spel is niet alleen erg schattig, 
het is ook een goede oefening 
om keuzes te maken. Planning is 
belangrijk maar ook snel je plannen 
aanpassen aan de situatie. Daarom 
gebruiken we dit spel op scholen 
om deze vaardigheden te trainen. 

Wil je dit spel op jouw school proberen? 
Neem contact op, zodat we het komen uitleggen!

Dit spel is goed voor het trainen 
van de volgende vaardigheden:
Planning: ****
Switching: *****
Ruimtelijk inzicht: ***

In dit spel voor 
2 tot 4 spelers 
zijn jullie door 
de keizer van 
Japan opgedragen 

Dit spel is niet alleen erg schattig, 
het is ook een goede oefening 
om keuzes te maken. Planning is om keuzes te maken. Planning is 
belangrijk maar ook snel je plannen 
aanpassen aan de situatie. Daarom 
gebruiken we dit spel op scholen 
om deze vaardigheden te trainen. 

Bordspel van de maand:

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

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

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
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NederlandBruist zoekt
franchisenemers

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

NederlandBruist zoekt
franchisenemers

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

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

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

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

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

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

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

NederlandBruist

topverkopers met ervaring, 

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

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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Dit gerecht wordt overal in Indonesië geserveerd. Met pepers als 
hoofdingrediënt. Rica betekent pepers in het Manadonees en dit recept 
komt uit Noord-Sulawesi, waar bijna alle gerechten met pepers worden 

bereid. Hoe heter hoe beter, zeggen ze daar.

INGREDIËNTEN
1 kg kipdrumsticks

1 citroen voor marinade
zonnebloemolie

250 gram lombok
1 grote ui

2 teentjes knofl ook
5 kemiri noten

duimpje gember
2 theelepels kurkuma

1 stuk citroengras
4 djeroek poeroet 

bladeren
1 kippenbouillon

1 glas water
snufje zout

BEREIDING
Was de kip, doe het sap van de citroen erbij en meng dit goed. Laat dit ongeveer 
10 minuten staan. 

Verwarm een scheutje olie in een pan en gril de kip aan beide kanten tot deze 
een beetje bruin wordt. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Haal dan de kip uit de 
pan. 

In dezelfde pan bak je de lombok, ui, knofl ook, kemiri en gember die al zijn 
fi jngestampt. Bak ze goed gaar. Vervolgens doe je de kurkuma, citroengras en de 
djeroek blaadjes erbij en bak deze nog ongeveer 5 minuten mee op laag vuur.

Voeg nu de gegrilde kip samen met de kippenbouillon en water toe en kook 
ongeveer 20 minuten met het deksel erop. Als laatste voeg je wat zout toe en 
kook je alles nog eens 5 minuten. Serveer de kipdrumsticks met warme rijst. 
Selamat makan!

6 PERSONEN  - 60 MINUTEN

Ayam rica-rica
Authentiek Indonesisch kipgerecht

BRUIST/RECEPT

Recept is van: Gladies Tanahatu-Ticoalu

Ayam rica-ricaAyam rica-rica
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-1-7.

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

December heeft veel donkere 
dagen. Maar ook veel lichtjes. 
De mensen maken hun 
huis gezellig. Ze hangen 
kerstverlichting aan de muren, 
de kaarsen staan weer elke 
avond op tafel te branden. Los 
gezellig samen rond de tafel de 
puzzel op, met de kerstboom 
op de achtergrond en maak 
kans op mooie prijzen.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA het nieuwe 
boek van 
Michael 
Pilarczyk

Maak kans op

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. 

wijn
rood
merlot
lekker

cheerful
biologisch
vegan
fles

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

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

het nieuwe 
boek van 

Pilarczyk
Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven gaat over 
persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk 

Maak kans op

Cheerful 
Merl   t
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari de oplossing 
in op onze site: www.delangstraatbruist.nl.
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Van Mossel Alfa Romeo Breda | Minervum 7001C | T: 076 522 25 33 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
Van Mossel Alfa Romeo Tilburg | Kraaivenstraat 20 | T: 013 594 39 50 | www.vanmossel.nl/alfa-romeo
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Een eerbetoon aan een icoon.
Ontdek de elektrische ID. Buzz nu bij Van Mossel.
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