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De kapsalon                                 voor jong & oud!

Wassen, knippen, drogen  € 19,00

Kinderen t/m 12 jaar knippen  € 14,50

Woensdag kinderknipmiddag t/m 12 jaar  € 11,50

Wassen, föhnen vanaf  € 19,00

Wassen, watergolf vanaf  € 19,00

Kleuren vanaf  € 27,00

Kleuren met amonia & ppd vrije verf vanaf  € 29,00

Highlights vanaf   € 30,00

Kleuren & knippen vanaf  € 37,00

Kleuren met ammonia & ppd vrije verf 

& knippen vanaf   € 39,00

Permanenten vanaf   € 65,00

Opsteken    € 38,00

Stijlen vanaf   € 19,00

Krullen vanaf   € 28,50

Intensive masker   € 60,00

Onze prijslijst...



De kapsalon                                 voor jong & oud!

Tongelresestraat 427 Eindhoven 
040-2027061 
kapsalonanouk@gmail.com

DE KOFFIE STAAT 
VOOR U KLAAR! 
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Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2018 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Eindhoven 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 indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Hoe dat komt? In veel gevallen doordat je meteen weer veel te veel 
ballen hoog probeert te houden: je werk, je familie, je huis, je vrienden 
en alles wat daarbij komt kijken. En vaak levert dit alles tezamen niets 
anders op dan stress. Zonde, want je was juist zo ontspannen door die 
vakantie. Stop dus met het proberen om al die ballen hoog te houden. 
Hoe je dat doet, lees je verderop in dit magazine. Maar één ding mag 
duidelijk zijn: stel je prioriteiten niet verkeerd en bewaak je energie.

Rust, Routine en Regelmaat zijn wat dat betreft dan ook de 
belangrijkste drie rrr’en. Dus pak je moment van rust door de routine 
in te bouwen om regelmatig even door dit magazine te bladeren.
Sla het magazine open en lees behalve het artikel over die 
‘jongleerkunsten’ ook de inspirerende verhalen van bruisende 
ondernemers als Huidtherapie Boxtel & Best en De Nacht die je 
vertellen waar zij hun prioriteiten leggen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

Het is alweer september, wat gaat de tijd toch snel. Na een aantal 
supermooie maanden waarin veel mensen genoten van een 
welverdiende vakantie, is inmiddels voor de meesten het ‘gewone 
leven’ weer aangebroken. En hoe... Soms lijkt het net of je helemaal 
geen vakantie hebt gehad als je weer wordt opgeslokt door de 
ratrace van alledag.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



Hoe houd je deze ballen allemaal hoog? Het enige juiste antwoord 
hierop is NIET. Stop met het proberen om al die ballen hoog te 
houden. Dit is namelijk onmogelijk zonder eraan onderdoor te gaan. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ballen hooghouden kan 
iedereen best lang volhouden, maar ballen laten vallen is de kunst.

JE HEBT TWEE KEUZES. Je gaat op deze manier door en de 
kans is groot dat je een burn-out krijgt, waardoor je geen enkele bal 
meer hooghoudt. Of je laat een aantal ballen vallen om weer in 
balans te komen en te blijven. Bruist adviseert mogelijkheid twee. 

DE KUNST ZIT HEM IN HET STELLEN VAN 
PRIORITEITEN. Werk alleen met de ballen die ertoe doen. Gooi 
de rest naar anderen, leg ze op tafel of laat ze gewoon vallen. Het is 
belangrijk om je af te vragen wat je doel is. Wanneer je dit weet, 
kun je een hoop ballen - taken - laten vallen, omdat ze niet 
bijdragen aan dat doel. Kijk ook eens kritisch naar je planning. 
Moet alles meteen gebeuren of zijn er taken die je uit kunt stellen? 
De ervaring is dat uitgestelde taken achteraf niet belangrijk blijken 
en alsnog afvallen.

BRUIST/BODY&MIND

Alle
ZO DOE JE DAT
ballen
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Kom je na het schrappen van minder belangrijke 
dingen nog steeds tijd te kort, accepteer dan dat je niet 
alles zelf kunt doen. Je zult taken uit handen moeten 
geven, hoe moeilijk dit ook is. Geef een ander de kans 
om te laten zien dat hij of zij deze taak net zo goed (of 
misschien zelfs wel beter) kan als jijzelf.

STRESS WERKT VERSLAVEND. De adrenaline die 
ontstaat door stress geeft je een goed gevoel. Wanneer 
dit daalt, ga jij je rusteloos voelen en zoek je weer naar 
prikkels die je dat goede gevoel geven. Doordat je niet 
voldoende rust krijgt, zal dit je uiteindelijk opbreken. 
Kick af van deze verslaving door meer rust te creëren. 
In het begin zal dit moeilijk zijn en voel je je erg 
onrustig. Uiteindelijk went je lichaam aan de lagere 
adrenalinespiegel, waardoor je meer rust gaat vinden. 
Door altijd je doel voor ogen te houden, weet je welke 
taken belangrijk zijn en welke niet. Het afronden van 
een taak geeft een positief gevoel en energie die je 
vervolgens in een nieuw project weer kunt gebruiken.

hooghouden

Na een lange zomer met veel vrije dagen en weinig moeten, begint het ‘gewone’ leven weer. 
Je drukke baan, het huis, je partner, de familie en de grote vriendenkring vragen weer jouw 
aandacht. Je hebt meteen weer veel ballen hoog te houden. Weet je niet meer hoe je dit voor 
elkaar moet krijgen, geeft het stress en wil je hier graag iets aan doen? Bruist geeft tips.ballen

HET LATEN VALLEN VAN BALLEN   
 VEREIST MOED.  HEB JIJ HET LEF  OM 
EEN LEUK, RELAXED LEVEN TE LEIDEN?
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

Bogarden is het adres waar u de 
zonnige kant van het leven proeft tussen 
onze uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere kamer 
in uw huis en kleed het aan met prachtige 
producten.

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • DOME • BLACK BASTARD

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 180302 09 BOGARDE 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   15:39
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LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 

ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

voor je  interieur
GO WILD

Creative Lab Amsterdam zorgt voor een jungle 
fever in huis. Het merk brengt happiness 

in het interieur met exclusieve kaarten, posters en 
wallpaper collecties. Het eigenzinnige, botanische 

en moderne behang is dé eyecatcher in huis. 
Prijs vanaf € 27,50 per m²

www.creativelabamsterdam.com

Juweeltjes

WE WOUD LOVE 
TO SAY HELLO 
WOUD Design geeft met haar 
meubels en woonaccessoires 
een verfrissende 
Scandinavische look aan 
je inrichting. Het nieuwe 
Deense designmerk werkt 
samen met verschillende 
(opkomende) designers en 
creëert hiermee een unieke 
en brede collectie meubels, 
woonaccessoires en textiel.  
www.woud.dk

 van Nederland Bruist en van de 

glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij 
Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 september naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
Les Georgettes Pink Gold 

Honeycomb Medium Cuff 

en een Pink Ibiza ring
samen t.w.v. € 138,-
Les Georgettes van Altesse

is een innovatief juwelen-

concept met verwisselbare 

gekleurde banden.

www.lesgeorgettes.com/nl
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voor je  interieur

TIJDLOZE ALLURE
De nieuwe badkamercollectie ‘Antheus’ van 

Villeroy & Boch ademt één en al Art Deco uit. Geïnspireerd 
door het Bauhaus Design laat designer Christian Haas 

zien hoe een strak en functioneel lijnenspel goed tot zijn 
recht komt. Uiteraard met het comfort van nu. 

www.villeroy-boch.com

KLEUR OP DE MUUR 
Geef dit najaar de muren wat 

extra aandacht door ze een 
andere kleur te geven. Kies 

voor een milieuvriendelijke en
duurzame variant zoals de 

krijtverf van Amazona. De enige 
100% biologische afbreekbare 

krijtverf in Nederland. 
Prijs vanaf 0,75 L, € 28,50

www.amazona.nl

Juweeltjes

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 september’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Wielerkoffer in de kleuren van LottoNL-Jumbo wielerteam
t.w.v. € 79,99
Lichtgewicht trolley systeem,
ABS met shark skin, dit helpt 
beschadigingen aan uw koffer 
te voorkomen.

Verkrijgbaar bij Blokker
www.princesstraveller.com

win
 van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je 

Wielerkoffer in de kleuren van 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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HEt techniekhuys | de run 4250 | veldhoven 

www.hemelswonenevent.nl

Beleef het Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event 
Prikkel uw zintuigen, laat u verrassen en raak geïnspireerd tijdens het
driedaagse Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event. Tijdens het ‘Inspire 
your Home’ event vindt u de antwoorden op al uw interieur en exterieur
vragen. De specialistische exposanten van dit exclusieve event staan er 
speciaal voor u. Ze delen met veel passie hun kennis en presenteren de 
laatste trends op het gebied van wonen, architectuur, tuinen en styling.  

28 - 29 - 30 september

Vr vip-avond 18.00u tot 21.00u | €25,- duo-ticket

Za 12.00u tot 17.00u | zo 10.00u tot 17.00u | €7,50 ppPD

Het WOONEVENT 
“ INSPIRE YOUR HOME ”
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DITJES/DATJES

 Alle ballen hooghouden lukt niet met slechts 2 handen!
    Als je 100 keer zegt dat je het druk hebt,
   wordt het natuurlijk ook niet rustig.
 Het ‘altijd druk hebben’ wordt gezien als succesvol.
  Druk zijn is een krachtig statussymbool geworden.
Stel je prioriteiten niet verkeerd. Bewaak je energie,
 tijd, humeur en gezondheid, want dat zijn belangrijke zaken.
 Het is geen kunst om ballen te vinden om hoog te houden.
  De kunst zit hem in het laten vallen.
   Gun jezelf 20 minuten niks op een dag.
 Blader in Bruist, geniet van een theetje en staar uit het raam.
De belangrijkste drie rrr’en zijn Rust, Routine en Regelmaat.

 Probeer eens letterlijk 5 ballen in de lucht te houden.
  Dan begrijp je ineens hoeveel energie dit kost!
 Je hebt het niet druk omdat je zoveel te doen hebt,
  maar omdat je de verkeerde keuzes maakt.

16

Nog maar vorig jaar gelanceerd, is het Nederlandse merk ZOOFF 
Socks nu al een daverend succes. De sokken die ervoor zorgen 
dat dames moeiteloos laarzen in en uit kunnen glijden, zijn 
omarmd door schoenenwinkels in het hele land. Bovendien is er 
ook grote interesse vanuit het buitenland.

Inmiddels zijn er meerdere varianten op de markt zoals De 
Summer, om ook in de zomer voor trendy, korte laarzen het 
perfecte instapcomfort te bieden. En ook bij de heren is het 
merk ZOOFF Socks niet onopgemerkt gebleven. Voor hen is er 
ZOOFF Socks Men ontwikkeld, waarmee de heren moeiteloos in 
en uit hun motorlaarzen, cowboylaarzen en Chelsea-boots 
kunnen stappen.

Boet Lifestyle/ZOOFF Socks
Postbus 4304 | 3102 GB Schiedam
010-2308007
info@zooffsocks.com

Introductie-actie: gratis verzending. Kortingscode: 
bruist1809     
geldig t/m 

30 september 2018

Bezoek onze webshop 
www.zooffsocks.com 
om te zien of er een leuk 
model voor je bij zit.
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COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Stationsstraat 1, Helmond 
0492-792939
www.ceulenhuidkliniek.nl

Inwendige spataderen laseren (VNUS closure fast / Venefi t)

Spataders laseren
Bij Ceulen Huidkliniek kunt 

u uw spataderen laten 
verwijderen door ze te laten 
laseren. Daarbij maken we 

gebruik van Venefi t, 
voorheen VNUS closure 
fast genoemd. Dit is één 

van de nieuwste 
technieken op het gebied 

van endoveneuze 
spataderbehandeling. 
Endoveneus betekent 

letterlijk ‘in de ader’. De 
laser brandt de spatader 
van binnenuit dicht door 

middel van hoogfrequente 
energie.

Venefi t / VNUS closure fast
Deze behandeling is zeer geschikt voor grote, niet te kronkelig verlopende spataderen. 
Het is een patiëntvriendelijk alternatief voor endoveneuze laserbehandeling, met minder 
napijn en minder blauwe plekken tot gevolg. Het behandelen van spataderen vindt 
plaats in onze kliniek en duurt ongeveer 45 minuten. U wordt plaatselijk verdoofd
 waarna de arts een draadje (katheter) in de spatader schuift. Binnen de 
spatader wordt door middel van hoogfrequente radiogolven warmte 
geproduceerd. De vaatwand raakt hierdoor beschadigd, het vat trekt 
samen en in de periode erna zal het lekkende bloedvat volledig sluiten. 
De restanten van het dichtgemaakte bloedvat worden door het lichaam 
afgebroken en opgeruimd. Nadat de katheter is verwijderd verzorgt de 
arts het wondje met een pleister of onderhuidse hechting. Vervolgens 
wordt een elastische verbandkous aangebracht, die u 48 uur dient te 
dragen om het herstel te bevorderen.

Voordelen Venefi t / VNUS closure fast
Voor een poliklinische Venefi tbehandeling hoeft u niet te worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Doordat er geen operatiewonden 
worden gemaakt, ontstaan er vrijwel geen zichtbare littekens. 
Bovendien ontstaan er geen grote bloeduitstortingen en 
zult u snel weer hersteld zijn.
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Pure luxe en totale ontspanning bij

Op Sani Resort in Kassandra kun je genieten van pure luxe en 
totale ontspanning. Het personeel is vriendelijk en staat garant voor 
persoonlijke topservice. Het resort bestaat uit vijf verschillende hotels 
met allemaal een eigen sfeer en uitstraling: Sani Beach Hotel, Sani 
Club, Porto Sani, Sani Dunes en Sani Asterias. Sani Asterias is een 
intiem boutique hotel met ruime suites en een hoog serviceniveau. Het 
hart van het resort is de haven Sani Marina. Hier vind je een boulevard, 
vele boetieks en 24 verschillende klassevolle restaurants en bars.



Met ons gezin verblijven wij de eerste 
dagen in het Sani Beach Hotel met 
prachtig uitzicht op de zee. Het is 
mogelijk om full-board of half-board te 
boeken. De ruimte en rust zijn zelfs bij 
volledige bezetting voelbaar. De kwaliteit 
en de service zijn bovendien uitstekend. 

Na een paar dagen in het Sani Beach 
Hotel verhuizen we naar Porto Sani. We 
betrekken een geweldig luxe appartement 
met twee slaapkamers en de service is 
helemaal ongekend. Alles is tot in de 
puntjes geregeld, echt overweldigend. 
Alles klopt tot in de kleinste details. In 

BRUISEND/BEZOEK

www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500www.sani-resort.com  |  info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

Pure luxe en totale ontspanning bij
Resort

het appartement staat een fl esje bubbels 
klaar met fruit en chocolade. De minibar is 
gevuld met luxe producten. Onze kamer 
wordt twee keer per dag opgeruimd en 
bij het zwembad kun je gebruikmaken 
van een handdoekenservice. Het ’dine 
around’ concept op het resort is zeer leuk 

om te doen. De beste maanden om 
het resort te bezoeken zijn april, mei 
en in het naseizoen september en 
oktober. Wat ons betreft is dit resort 
een van de beste plekken waar wij 
zijn geweest. Er zijn meer mensen 
die deze mening delen. Sani Resort 
is in 2017 uitgeroepen tot ‘The best 
Europeaan hotel for families’ en 
meermaals verkozen tot het beste 
hotel van Griekenland.

Hartelijk dank Sani Resort en tot 
de volgende keer.  Marcel, Lea, 
Lorenzo, Tessa en Lidyano Bossers

info@saniresort.com  |  +30 23740 99500info@saniresort.com  |  +30 23740 99500

het resort te bezoeken zijn april, mei 

is in 2017 uitgeroepen tot ‘The best 



Zuiver waarnemen
Opleiding tot Spiritueel Psycho-Energetisch Therapeut, Lichthealer & Bewustzijnscoach

Je bewustzijn ontwikkelen is een concrete weg waarbij positieve zelfdiscipline, 
voeten op de grond, zelfreflectie en humor essentiële ingrediënten zijn.

Intuïtie en ervaring
Heb je behoefte om het vak goed te leren in een warme en liefdevolle veilige omgeving? 
Noorderlicht Academie staat voor vakmanschap in healing, therapie en coaching. Door 
ruis uit het verleden los te laten wordt je waarneming zuiverder en je intuïtie krachtiger. 
Voeg liefde, theorie en ervaring toe en je hebt de ingrediënten voor een goede therapeut, 
healer en coach. Noor Elffers en haar team hebben ruim 20 jaar ervaring en begeleiden je 
professioneel. De opleiding ondersteunt je intuïtieve ontwikkeling, je spiritueel ontwaken, 
je bewustzijnsontwikkeling, je zelfgenezend vermogen en je positieve zelfdiscipline. Dit 
werkt frequentie verhogend en Ik-kracht versterkend.

De opleidingsstof is gebaseerd op drie pijlers
• Zelfontwikkeling
• Energieleer; overkoepelend vak voor het energiewerk als reader en healer.
•  Psycho-energetisch werk, waarbij je communicatief in staat bent diverse 

behandeltechnieken in te zetten die ondersteunend zijn aan de hulpvraag van je cliënt.

Er worden concrete praktische handvatten aangeboden die je een brede en diepe kijk 
geven in de wereld van energiewerk, reading, healing en bewustwording. Na drie jaar kun 
je, samen met het diploma psychosociale basiskennis, je eigen praktijk starten.

Je opdracht leven
Zuiver Waarnemen is een opleiding die jou begeleidt van het punt waar je nu bent, naar 
‘hogere octaven’ van jezelf. Dit ontstaat, doordat je bereid bent de diepte van jezelf in te 
gaan; te reizen door je eigen inner-versum en je opdracht te leven. Je ontwaakt in jezelf. 
Je komt op een punt van innerlijke vrede met wie je bent en waarom je hier bent.

Korte beroepsopleiding duurt drie 
jaar, per jaar achttien lesdagen, 
elke veertien dagen een lesdag op 
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. 
Een persoonlijk gesprek vooraf is
belangrijk.

Proefles 1 september van 10.00 - 
17.00 uur. Wel even aanmelden, 
maximaal 12 plaatsen.

Start opleiding 29 september: 
10.00 uur.

Kosten € 1620,00 per leerjaar.

NOORDERLICHT ACADEMIE
(voorheen Noorderlicht Centrum)
Hulst 96 Geldrop
06-284 234 59 (Noor Elffers)
info@noorderlicht-academie.nl
www.noorderlicht-academie.nl



BINNEN/BUITEN

Aan de vooravond van haar vijfenveertigste 
verjaardag is Doris Doorenbos (Tjitske 
Reidinga), een gescheiden vrouw met twee 
kinderen, op een dood punt aanbeland. 
Terwijl de mensen om haar heen carrière 
maken en drukke, volwassen levens leiden, 
is er van Doris’ eigen dromen maar weinig 
terechtgekomen... 
Gemaakt onder de creatieve leiding van Will 
Koopman (Gooische Vrouwen en Divorce), 
scenarioschrijfster Roos Ouwehand en 
regisseur Albert Jan van Rees.
Doris is vanaf 20 september te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
DORIS

 AGJE UIT
NEDERLANDS
FILM FESTIVAL

D

VAN 27 SEPTEMBER TOT EN MET 
5 OKTOBER vindt de 38e editie 
plaats van het Nederlands Film 
Festival. Tien dagen lang is Utrecht 
de fi lmhoofdstad van Nederland 
waar de Nederlandse fi lm het 
erepodium krijgt dat het verdient. 
Films van kort tot lang, van 
arthouse tot mainstream, van 
analoog tot digitaal. Speelfi lms, 
documentaires, animaties, korte 
fi lms en televisiedrama’s voor jong 
en oud. Naast honderden fi lms 
organiseert het festival ook 
talkshows, seminars en discussies. 
Hoogtepunt is de avond waarop 
de felbegeerde Gouden Kalveren 
worden uitgereikt.
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.fi lmfestival.nl

BOEKJE LEZEN OVER PUBERS
Een verfrissend boek met openhartige, 
komische en herkenbare verhalen over 
zowel het geploeter als het plezier van het 
dagelijkse gezinsleven met kinderen en 
pubers. Geen adviesboek over opvoeden, 
maar gewoon een hart onder de riem voor 
ouders die het soms ook even niet meer 
weten. Inspiratie putte de auteur uit haar 
eigen ervaringen, waar ze openhartig over 
heeft geschreven. Over het geploeter, maar 
ook over het geluk en het plezier. Ouders 
van kinderen in de tienerleeftijd vinden er 
ongetwijfeld herkenning in! Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

JE KRIJGT ER ZO VEEL VOOR TERUG - Openhartige verhalen van een 
moeder over haar gezin met pubers - van Esther Leijten-Kupers is nu te koop 
voor € 19,50 via bol.com en www.boekscout.nl

23
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Het beste van
        twee werelden
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Het beste van
        twee werelden De Klerklaan 6A Eindhoven

040-241.59.81 Rogier.nl
Facebook Rogier Kapper

Rogier Kapper-Lifestyle is al meer dan 20 jaar een 
beleving in Eindhoven. Rogier begon zijn kapsalon in 
winkelcentrum Woensel, maar toen hij verhuisde naar 
een groter pand aan De Klerklaan 6A, zag hij zijn kans 
schoon en breidde de zaak uit met zijn tweede passie; 
unieke lifestyle producten waarmee je moeiteloos sfeer 
aanbrengt in je interieur. Anno 2018 is het nog steeds 
een zeer vruchtbare symbiose!

“Ik heb de kneepjes van het vak geleerd bij destijds dé herenkapper in 
Eindhoven en omstreken”, vertelt Rogier enthousiast. “En nog steeds 
bezoek ik regelmatig shows en volg ik trainingen om op de hoogte te 
blijven van de nieuwste trends, en knip- en verftechnieken. Ik werk 
bovendien met de beste hoogwaardige producten van Paul Mitchell. 
Vrouwen zijn hier eveneens welkom, maar ik ben gespecialiseerd in het 
kappen van de heren. Het moet allemaal lekker strak zijn, dus ook de haren 
op andere plekken - waaronder wenkbrauwen, oorharen en baard - worden 
niet vergeten.” 
 
Alle aandacht 
“Ik werk alleen, waardoor je als klant alle aandacht en rust krijgt die je 
verdient. Het merendeel van mijn klanten komt al vele jaren bij mij, het 
contact is daardoor heel persoonlijk. Velen kiezen bewust voor mijn 
kapsalon vanwege de rust; ze willen de hectiek die vaak bij een ‘normale ‘ 
kapsalon hoort, vermijden. Ik zorg er wel voor dat het niet saai wordt!”
 
Anders dan anders
Rogier Kapper-Lifestyle is duidelijk anders dan anders. “Mede dankzij de 
lifestyle producten in de zaak is de ambiance uniek. Het is net of je een 
gezellig, eigentijds thuis binnenstapt. Ik verander om de 2 tot 3 weken de 
etalage-zaak om mijn klanten te blijven verrassen. Mijn collectie loopt 
uiteen van kandelaars, koeienkleden, vazen en salontafels tot horloges, 
stoere armbanden en verlichting. Stuk voor stuk mooie, unieke items die je 
niet snel ergens anders zult aantreffen. Hier vind je altijd iets bijzonders.”

BRUISENDE/ZAKEN
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1. Coconut Water Hydration Oil van OGX, € 10,99  www.ogxhair.nl
2. NIVEA SUN UV Face Moisture Mousse SPF 50+, € 13,49  www.nivea.nl

3. La Vie est Belle limited edition Lady in Pink van Lancôme, € 99,-  www.lancome.nl 
4. Rouge Pur Couture The Slim van Yves Saint Laurent, € 38,-  www.ysl.com

5. Lancaster Tan Maximizer Regenerating Milky Gel After Sun for face and body van Lancaster, € 31,-  www.lancaster.nl

Heerlijk Nazomeren
5

4

2

1

3

BEAUTY/NEWS

Kon het maar eeuwig zomer zijn! Maar dat 
gaat helaas niet. We kunnen natuurlijk wel 
met de leukste producten het zomergevoel 
wat langer vasthouden. En dat nazomeren; 
dat mag hééééél lang duren!

6. Ice Watch, € 99,-  www.ice-watch.com  
  7. Acqua Aromatica Spray Profumo di Energia van Collistar, € 48,49  www.collistar.nl

8. Kallas Hat van Barts, € 34,99  www.barts.eu
9. Terracotta Sous Les Palmiers van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl

10. Born to Run Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 51,-  www.iciparisxl.nl

Nazomeren
9

10

86

7
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EINDHOVEN
Luijten Kunstgebitten

Schoonheidssalon Infinity
van der Heijden Kappers

Nailbar Hand & Nail Harmony
DoubleYoo

Van der Valk Eindhoven
Rogier Kapper - Lifestyle

Discus Dierenboulevard Woensel XL
Bij Albrecht 

Mom In Balance
Nagelsalon Myranda
Suus Bloem & Meer

The Prince Bar & Restaurant
Disma Reizen
Boetiek Giselle 

Afslankstudio Lef Roel van de Wiel 
Decha Vu 

BB Kids-shop
Happy-Mi

Judith & Kindercoach
Het Gestels Broodhuys
Brink Kindertherapie

Rebird
NH Collection Eindhoven Centre

Dierenspeciaalzaak Harrie Hendriks

BOXTEL
Huidtherapie Boxtel

GELDROP
Noorderlicht Centrum

Kwispel & Co

HELMOND
Fitwinkel Helmond

All in 1 Beauty

BEST
Wellness Salon Feeling Good

Sjiek en Stoer Meubelen
Choco & Zoet 

Huidtherapie Best

VELDHOVEN
Firzt Beauty Specialist

Inshape Personal Fitness Nederland
Van Limpt B.V. 

Eindhoven Bruist ligt iedere maand op minimaal 300 locaties. Het magazine wordt ook wisselend in 
verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van onze 
adverteerders of online lezen op www.eindhovenbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is het magazine 
elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.eindhovenbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Eindhoven Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

Lezersacties
 Like & Share

       Heb jij  het lef
om relaxed te 

EINDHOVEN SEPTEMBER 2018 WWW.EINDHOVENBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!
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Het ongemakkelijk voelen van je hond tijdens het uitlaten kan ervoor 
zorgen dat zijn cortisol en adrenaline gehalte te hoog wordt. Als zijn 
stresslevel te hoog blijft kan zijn stressemmertje overlopen en ziet hij 
geen andere uitweg meer dan uit te vallen naar mensen en andere 
honden. En misschien loopt jouw stressemmertje inmiddels ook wel 
over;-) en val jij weer uit naar je hond. Een vicieuze cirkel die moeilijk 
doorbroken kan worden als je hier niets aan doet.

Tijdens de sociale wandelingen gaan we de hond andere keuzes geven 
zodat hij leert dat vreemde honden niet eng zijn en dat hij niet hoeft uit 
te vallen. Jij gaat leren waarom je hond dit doet en je krijgt allerlei tips 
en tools zodat je weer met plezier kan gaan wandelen met je hond.
Wil jij weer ontspannen wandelen met je hond? 
Maak dan snel een afspraak voor een 
sociale wandeling. 

Dogcollege geeft consulten gedragstherapie, 
heeft een hondenschool waar puppycursussen, 
vervolgcursussen, speuren en sociale 
wandelingen worden gegeven. 

Meer informatie kan via www.dogcollege.nl of 
bel even naar 06 23456283. We zijn ook te 
vinden op facebook en instagram.

Sociale
       wandelingen! 

COLUMN/DOGCOLLEGE

Heb jij een hond die uitvalt 
naar andere honden?

Hoe vervelend en stressvol kunnen 
de wandelingen dan zijn. Zowel 

voor de hond maar zeker ook voor 
jou als eigenaar.

06-23456283  |  info@dogcollege.nl  |  www.dogcollege.nl 



Effectief communiceren, op papier en in real time: Hoe moeilijk is dat soms! Marjan 
studeerde Nederlands in Utrecht. Toen ze in 2008 kennismaakte met coaching met 
paarden, wist ze: Dit wordt mijn tool! Sinds 2012 komen haar passies samen in 
Kolibri Coaching & Communicatie.

“In mijn praktijk komen ondernemende mensen”, vertelt Marjan. “Ze willen zich 
verbeteren. Staan vaak op een kruispunt in hun leven. Ze hebben alles goed voor 
elkaar, maar toch schuurt er iets (in zichzelf, met de kids, op het werk).  Ze zijn op 
zoek naar rust en balans.”

Kort en krachtig
“Ik behandel praktische vragen in een kort en krachtig programma. We gaan 
bijvoorbeeld aan de slag met ‘nee zeggen’. Ik bied inzicht en een uitweg. Inzicht 
in de communicatie met jezelf en je omgeving, en oplossingen in praktische 
handvatten waar je zelf mee verder kunt. Mijn hoog-gevoeligheid maakt dat ik 
de vinger snel op de zere plek kan leggen.”

Een spiegel
“Bij het werken met de paarden is de non-verbale communicatie een belangrijk 
onderdeel. Paarden doen zoals ze doen en zijn zoals ze zijn; zacht, lief en eerlijk. 
We lachen en maken plezier. Je gaat zelf actief met de paarden aan de slag, en 
je bepaalt zelf hoe ver je wilt gaan. Niets moet, en we blijven op de grond. De 
uitdaging is grappig en ongewoon, je stapt uit je ‘comfort zone’. De reacties van 
de paarden brengen je bij de kern en je aha-ervaring, de coach helpt.”

Ook benieuwd geworden na het lezen van dit artikel?
Kolibri biedt individuele coaching en training voor kleine groepen. Voor 
bedrijven is onze aanpak van stresshantering en reductie ziekteverzuim 
interessant. Neem vrijblijvend contact op en dan bespreken we uw 
situatie en mogelijkheden.

Kom tot jezelf
Marjan van den Brink 

woont al jaren in de stad 
maar bracht haar jeugd 
door in Zeeland, op een 
boerderij. Liefde voor de 

natuur en paarden is 
er altijd geweest, 

in combinatie met 
interesse in mensen 

en communicatie. 
“Ik behandel praktische vragen in een kort en krachtig programma. We gaan 
bijvoorbeeld aan de slag met ‘nee zeggen’. Ik bied inzicht en een uitweg. Inzicht 
in de communicatie met jezelf en je omgeving, en oplossingen in praktische 
handvatten waar je zelf mee verder kunt. Mijn hoog-gevoeligheid maakt dat ik 
de vinger snel op de zere plek kan leggen.”

Een spiegel
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Kom tot jezelf BRUISENDE/ZAKEN

“Oefenen met 
praktische 

communicatie-items, 
dat werkt”

06-36277958  |  mjb@kolibri-comm.nl  |  www.kolibri-comm.nl



Wereld Reflexologie Week 
Van 24 t/m 29 september 2018
Bij de Bond van Europese Reflexologen aangesloten voetreflexologen
geven in deze week gratis kennismakingsbehandelingen.

Wat is Voetreflexologie? Voetreflexologie is een techniek waarbij met de hand impulsen worden gegeven op reflexzones in  
de voet. Hierdoor wordt een stimulerende werking naar de organen gegeven, waardoor de zelfhelende kracht van het  
lichaam wordt geactiveerd. Blokkades worden opgeheven en lichaam en geest krijgen nieuwe energie.    

Voetreflexologie is zo'n 4400 jaar oud en werd reeds toegepast in het oude China, in Egypte en bij bevolkingsgroepen  
van Noord- en Zuid-Amerika. Reflexologie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn  
en één geheel vormen. 

Ervaar het zelf! Bel of mail voor een gratis kennismakingsbehandeling!

Sprookjesbosch 78 Eindhoven  |  06-22978643  |  www.helendevoeten.nl

Wereld Reflexologie Week 
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RIJLESTIPS/RIJSCHOOL PERRY

Het beste kun je het theorie-examen in het begin van je rijopleiding doen, 
hiermee vorm je een goede basis voor de praktijklessen en verminder je het 
aantal benodigde rijlessen.

Mijn tip is iTheorie, een complete 
digitale leeromgeving 
onderverdeeld in de 25 CBR 
categorieën en elk onderdeel 
wordt afgesloten met een 
deeltoets. Na het oefenen van de 
leerstof kun je 50 theorie-examens 
oefenen die identiek zijn aan die 
van het CBR. Daarnaast bevat 
iTheorie tal van andere handige onderdelen,  
zoals gevaarherkenningsfilms en praktijkanimaties.

iTheorie is ook zeer geschikt voor mensen met 
dyslexie of anderen die extra taalondersteuning nodig 
hebben. Alle onderdelen kunnen worden voorgelezen.

deeltoets. Na het oefenen van de 
leerstof kun je 50 theorie-examens 
oefenen die identiek zijn aan die 
van het CBR. Daarnaast bevat 
iTheorie tal van andere handige onderdelen, 
zoals gevaarherkenningsfilms en praktijkanimaties.

iTheorie is ook 
dyslexie of anderen die extra taalondersteuning nodig 
hebben. Alle onderdelen kunnen worden voorgelezen.
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oefenen die identiek zijn aan die 
van het CBR. Daarnaast bevat 
iTheorie tal van andere handige onderdelen, 
zoals gevaarherkenningsfilms en praktijkanimaties.

iTheorie is ook 
dyslexie
hebben. Alle onderdelen kunnen worden voorgelezen.

06 - 39799550 |  www.rijschoolperry.nl
      

AANBIEDING
Spreek een GRATIS proefles  
af en ontvang zonder 
lesverplichting een 
GRATIS iTheorie cursus  
én CBR theorie-examen!

Meer informatie op: 
rijschoolperry.nl/bruist 

tip van
    Perry

                       Hoe bereid ik me goed voor op het  

theorie examen auto?

Rijschool Perry



RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

hollandesign
GESELECTEERD DOOR

BEEK
1920R
JACCO MARIS
PILAT&PILAT
WALTER KNOLL

MONTIS
ARCO
LAPALMA
CASSINA
ARTEMIDE
VITRA
LABEL
CARPET SIGN
SOHO COMPANY
BOB
MOOOI
ÉLITIS
GELDERLAND
FLOS

ONZE MERKEN

VITRA
LABEL
CARPET SIGN
SOHO COMPANY
BOB
MOOOI
ÉLITIS
GELDERLAND

’MAAK KENNIS 
MET NEDERLANDSE 
WERELDSPELERS’
Hier zie je Hollands Design. Hoe mooi een ontwerp ook 
is, het mag nooit teveel domineren. Breng dynamiek in je 
huis door oud met nieuw te combineren en bewaar rust 
door de grote lijnen in het oog te houden, qua vormen en 
kleurstelling. Maak het persoonlijk. Vind je het simpeler 
klinken dan het is? Wij houden ervan om samen met jou je 
interieur onder de loep te nemen. 

Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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Zoek je een origineel en passend cadeau? 
Dan ben je bij BBKidsShop aan het juiste adres!

ORIGINELE KRAAMCADEAU'S EN 
KINDERFEESTJES 

Hurksestraat 19, Eindhoven  |  06-54394906  |  info@bbkidsshop.nl  |  www.bbkidsshop.nl

ONBEPERKT GENIETEN

Wilhelminaplein 9  Eindhoven  |  040 236 69 55
info@theprince.nl  |  www.theprince.nl

van kleine gerechtjes

Wij hebben een groot 
assortiment aan reptielen
en hun benodigdheden.
Tevens verkoop van 
reptielenvoer. Kom eens 
een kijkje nemen 
in de winkel!

Tongelresestraat 160 Eindhoven
040-2434983
www.dierenspeciaalzaakharriehendriks.nl

                    Dierenspeciaalzaak 
                       Harrie Hendriks     
                       
                                         
                                     

 

                    
                      
                    
                                        

Reptielen
assortiment aan reptielen
en hun benodigdheden.

Reptielen

Handgemaakte artikelen uit eigen atelier met advies op 
maat. Elk product is anders en wordt met zorg en 
aandacht gemaakt. Tevens organiseer ik leuke 
kinderfeestjes en workshops in mijn eigen atelier. 
Je kunt me mailen op info@bbkidsshop.nl of 
bel naar 06-54394906

KINDERFEESTJES 
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Waarom naar de tandprotheticus?
Een gebitsprothese is noodzakelijk wanneer het eigen gebit niet meer 
functioneert. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer een kies of tand 
dusdanig bedorven is dat deze niet meer te herstellen is, maar ook 
wanneer een tand schreef gegroeid is en verwijderd moet 
worden. Niet alleen tandbederf kan leiden tot een 
verwijzing naar de tandprotheticus. Ook een ongelukkige 
val met de fiets of een ongelukje op het hockeyveld kunnen 
leiden tot een permanente tandbeschadiging waardoor de 
behandeling door een tandprotheticus noodzakelijk is. 

Waarvoor kunt u bij Luijten Kunstgebitten terecht?
• advies en informatie
• beoordeling van de huidige prothese en mondholte
• voorlichting over onderhoud van de gebitsprothese
• eerste kunstgebit/vernieuwing van de gebitsprothese
• reparatie en aanpassingen van de gebitsprothese
• een gedeeltelijk kunstgebit (plaatje/frame)
• een gebitsprothese op implantaten (klikgebit)
• nazorg

Maak een vrijblijvende afspraak bij Luijten Kunstgebitten 
Centrum voor Tandprothetiek voor een gratis controle/
intakegesprek.
Declaraties via de zorgverzekeraars en geen wachttijden

De tandprotheticus
COLUMN/LUIJTENKUNSTGEBITTEN

Locaties:
Gebroeders Hoeksstraat 45, Eersel, 0497-514121
Leenderweg 94, Eindhoven, 040-2126282
info@luijtenkunstgebitten.nl
www.luijtenkunstgebitten.nl

Luijten Kunstgebitten 
Centrum voor Tandprothetiek

Een tandprotheticus is gespecialiseerd in alle soorten uitneembare 
gebitsprotheses. Tandprotheticus is een paramedisch beroep en de 
titel tandprotheticus is wettelijk beschermd. Een tandprotheticus heeft 
na een opleiding tot tandtechnicus een gespecialiseerde opleiding tot 
tandprotheticus gevolgd. Wij handelen als tandprotheticus zelfstandig 
zonder doorverwijzing van een tandarts.



Ik help ondernemende vrouwen met hun  
kledingkeuze om hun leiderschap meer zichtbaar  

te maken, zodat zij krachtig, vrouwelijk en vol  
zelfvertrouwen hun bedrijf kunnen profileren.

imago, kleding en kleuradvies
imagocoach

Ik help ondernemende vrouwen met hun 
kledingkeuze om hun leiderschap meer zichtbaar 

te maken, zodat zij krachtig, vrouwelijk en vol 

REPRESENTATIE KRACHT?!

IMAGOCOACH: BERTINE OUDESLUIJS  |  06-40515264  |  WWW.BO-IMAGOCOACH.NL

Geen enkele massage
        is hetzelfde!

Bandalaan 29 - Eindhoven  |  06-14432142  |  www.massagetherapieencoaching.nl

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet over gaat? 
Stress, vermoeidheid, snel overprikkeld?

Massage en coaching helpen je bewust te worden,  
te ontspannen en klachten te verminderen of te voorkomen.

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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LOOKING/GOOD

GEBRUIK EEN HAARMASKER. Geef je haar regelmatig, 
zeker na de zomer, een heerlijk maskertje om te 
herstellen en masseer de puntjes in met wat olie. Het 
beste is om aan het eind van de zomer je haren weer 
even te laten bijpunten, zodat je met een frisse start het 
nieuwe seizoen in gaat. 

GEBRUIK ZILVERSHAMPOO om steeds weer een stapje 
dichter bij je natuurlijke haarkleur te komen. De zon, het 
chloor, het zout en de hitte zijn funest voor jouw mooie 
lokken. Donker haar krijgt een oranje gloed en blond 
haar wordt zelfs groenig. De oplossing hiervoor is een 
paarse shampoo of conditioner (zilvershampoo).
 
SPOEL JE HAAR NA HET WASSEN met koud water. 
De haarzakjes kunnen dan beter sluiten, waardoor de 
voedende producten van je natuurlijke shampoo langer 
aanwezig blijven in de haarzakjes en bij de hoofdhuid.

FÖHNEN EN STYLEN is nooit goed voor je haar. Het is 
zelfs gezonder je haar te laten drogen aan de lucht. Dep 
het lichtjes met een handdoek en laat het vervolgens 
drogen. Wil je toch graag je haar in model stylen? 
Gebruik dan een heat protection die jouw haar 
beschermt tegen de hitte van je föhn of styling tools.

Wat doet     met je haar?Z on
Terwijl jij buiten in de zon zat, heeft je haar het zwaar te verduren 
gehad met ultraviolette straling en hitte. Bruist geeft tips om je haar 
weer gezond te krijgen na deze zomer vol zonnestralen en zout water.

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

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

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!



Workshopreeks 

BinnensteBuiten
Een workshop speciaal voor HSP'ers en hun betrokkenen

Holterberglaan 2a - Eindhoven
info@evelinevogel.nl | 06 55 37 64 00 | www.evelinevogel.nl

De workshopreeks BinnensteBuiten is een zeer 
toegankelijke 7-delige ervaringsworkshop voor 
hooggevoelige personen waar je in een termijn van 
5 maanden leert wat 'echt voelen' is en hoe je hier mee 
om kunt gaan. Je leert handelen vanuit je hart en niet 
vanuit je hoofd. Ervarend bezig zijn zonder theorie 
(die vind je zelf wel) vanuit je gevoel.

D E  T H E M A ’ S
• Waarom ben je onzeker in een groep?

• Durf jij vaak 'NEE' te zeggen?
• Waar haal jij je kracht vandaan?

• Met wie ben jij echt in verbinding?
• Communicatie

• Hoe authentiek durf jij te zijn?
• Hoe goed kan jij 'loslaten'?

Je kunt ervoor kiezen om één of meerdere workshops 
uit de reeks te volgen, maar het krachtigste is 
natuurlijk om de hele reeks te doen.
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www.zorgelooschscheiden.nl

Bemiddelaar Heidi Konings en 
financieel adviseur Mia Gruijters 

vormen samen het Zorgeloosch 
Scheiden-expertduo. “Een goede woon- 

oplossing, ook voor de kinderen, is vaak de grootste 
zorg”, vertelt Heidi Konings. Samen met Mia Gruijters 
zorgt zij ervoor dat er meteen duidelijk is of één van 
jullie bijvoorbeeld in het huis kan blijven wonen.

3 scenario’s
Als jullie uit elkaar gaan, hebben jullie drie mogelijkheden 
wat je met de woning kunt doen. Ten eerste kunnen 
jullie het huis verkopen en de opbrengst of het verlies 
delen. Als er voldoende middelen zijn kan één van jullie 
de ander ook uitkopen. Tenslotte kun je de woning ook 
nog in ‘onderverdeeldheid behouden’. Jullie spreken dan 
af dat je de woning voorlopig nog niet verdeeld. 

Snelwonenscan
“Welke oplossing voor jullie het beste is, hangt natuur- 
lijk af van wat jullie financiële situatie is”, legt Mia uit. 
“Daarom doen we tijdens het gratis intakegesprek een 
Snelwonenscan®. Door het stellen van enkele eenvou- 
dige vragen krijgen we meteen antwoord op wat jullie 
wensen zijn en laten wij zien er wat mogelijk is.”

Wonen en alimentatie
De woonoplossing speelt ook een rol bij het vast- 
stellen van de alimentatie. De toekomstige woonlasten 
kunnen van invloed zijn op wat jullie afspreken over 
partneralimentatie. Bijvoorbeeld als één van jullie in 
het huis blijft wonen en de ander bijdraagt om dat 
mogelijk te maken. 

Scheiden: hoe verdelen jullie de woning?

www.zorgelooschscheiden.nlwww.zorgelooschscheiden.nl

Uniek in Nederland is dat scheidingsbe- 
middelaar en financieel expert aan één 
scheiding werken, bij dezelfde organisatie. 
We garanderen zo dat jullie afspraken in één 
keer goedgekeurd worden door rechter én 
bank. Dat geeft rust en energie voor een 
nieuwe start. 

Bel voor meer informatie: 
088 - 1661 585, of maak een gratis afspraak.

Heidi Konings
Zorgeloosch Scheiden
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DE NACHT
T I L B U R G

NIET ON-LINE
OF AAN DE LIJN

ALLEEN LIVE
Donderdag, vrijdag en zaterdag  

van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het al weer 

een tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim 15 jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten, 
die ons van heinde en ver bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24. Hiervoor krijgt u 4 consumptiemunten (op donderdag 
€ 12 voor 2 munten), en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien onze 
dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar om 
de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien van 
een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn kunt u 
zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruik maken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium dat voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, ben niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan aan ten 
volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u alleen 
of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’

DE NACHT
T I L B U R G

NIET ON-LINE
OF AAN DE LIJN

ALLEEN LIVE
Donderdag, vrijdag en zaterdag  

van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+
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DE NACHT
T I L B U R G

NIET ON-LINE
OF AAN DE LIJN

ALLEEN LIVE
Donderdag, vrijdag en zaterdag  

van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+



Kom samen 
genieten!

Schoonheidssalon Assepoester
Assepoester 7  Eindhoven  |  040-2482823  |  info@schoonheidssalonassepoester.nl  |  www.schoonheidssalonassepoester.nl

Geniet van een volledige- of gedeeltelijke gezichtsbehandeling of een 
dieptereinigingsbehandeling met het merk DermaPrime. 

Of geniet dubbel van onze duo-behandelingen!

Schoonheidssalon Assepoester

ONZE 
SALON 
HEEFT 
AIRCO!

Bij van Limpt kunt u met iedere auto terecht. 
Onze ervaring en kennis in de autobranche, maakt 
dat wij een volledige service voor iedere auto 
kunnen bieden. Ook die van u!

UW AIRCO 
LATEN CHECKEN?
Autobedrijf van Limpt biedt  
een volledige aircoservice.  
Wij houden uw airco in  
topconditie. Bij defecten  
bieden wij een snelle reparatie.

Autobedrijf van Limpt B.V.
De Witstraat 23 Veldhoven  |  040-2539861

www.autobedrijfvanlimpt.nl

•   ZWANGER WORKOUT 
 Voor de aanstaande moeder

•  BACK IN SHAPE WORKOUT 
 Na de bevalling

•  MPOWER WORKOUT 
 Voor alle dames 

De trainingen worden 
gegeven op diverse locaties
in Eindhoven.
Voor meer informatie over 
onze outdoor workouts:
anke@mominbalance.nl
06-25041897 

Voor 
elke vrouw een 

aansluitend sport-
programma
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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bén je druk
of máák je je druk?

Alle
hooghouden?ballen
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WOENSDAG 5 SEPTEMBER OM 20.00 UUR 
THE INCREDIBLE DR. POL
Dr. Pol is dierenarts. En niet zomaar een, hij is 
The Incredible Dr. Pol, wereldberoemd 
geworden door de reality tv-serie van National 
Geographic Channel. Nadat zijn theatertour 
vorig seizoen razendsnel was uitverkocht, keert 
de van origine Drentse Jan Harm Pol terug naar 
Nederland voor een exclusieve theatertour. Met 
nóg persoonlijkere, ‘beestachtigere’ en intiemere 
verhalen over zijn leven en werk op het 
platteland van Amerika, wil hij een jong en 
nieuwe generatie inspireren respect- en liefdevol 
om te gaan met dier en mens. Daarnaast biedt 
de theatertour een unieke kijk in het leven van 
de man achter Dr. Pol. Een voorstelling voor het 
hele gezin vol (h)eerlijke levenswijsheden. 
Parktheater, Theaterpad 1 Eindhoven
www.parktheater.nl

VRIJDAG 7 SEPTEMBER OM 20.00 UUR
COMEDY VIBE | STAND UP COMEDY TOUR
De grappigste en beste comedians worden 
speciaal ingevlogen om de bezoekers te voorzien 
van een spectaculaire en gezellige show. De 
show is volledig in het engels en staat onder 
leiding van Will-E (USA). De line-up bestaat 
verder uit: Nema Williams (USA), Daniel-Ryan 
Spaulding (CA) en Slim (UK). Een lekkere vibe, 
leuk publiek en top comedians, kortom: alle 
ingredienten die je nodig hebt voor een avondje 
lachen. CKE, Pastoor Petersstraat 180 
Eindhoven cke.nl

VRIJDAG 7 SEPTEMBER OM 20.00 UUR
OPEN MONUMENTENDAG 2018
Je zou het Eindhovens Kanaal kunnen zien als 
een dik boek vol verhalen. Het verhaal van een 
zelfbewust Eindhovens gemeentebestuur dat 
besloot het Kanaal zonder overheidsgelden te 
gaan aanleggen. Het verhaal over de fabrieken 
die langs de oevers van het Kanaal verrezen en 
over de vele arbeiders die er hun dagen sleten. 
Het verhaal over een nieuwe toekomst voor deze 
13,9 km lange waterverbinding van de stad 
Eindhoven met de Zuid Willemsvaart in 
Helmond. Tijdens Open Monumentendag 2018 
staan deze verhalen centraal. Op het NRE-
terrein openen talloze initiatiefnemers de deuren 
van hun historische panden en de VVV verzorgt 
rondleidingen over het leegstaande 
Campinaterrein.
www.architectuurcentrumeindhoven.nl
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ELKE MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG EN 
VRIJDAG VANAF 12 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER 
09.00 - 18.00 UUR, ELKE ZATERDAG EN ZONDAG 
VANAF 12 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER 12.00 - 17.00 UUR
EXPO | WORLD PRESS PHOTO 18
Schokkend, gruwelijk, mooi en adembenemend. De World Press 
Photo tentoonstelling bereikt wereldwijd 4 miljoen mensen in 100 
steden in 45 landen en toont de meest bijzondere en indringende 
persfoto’s van het jaar. Bezoek gratis de tentoonstelling die je 
confronteert, laat nadenken over je eigen leven en over verhalen 
die je nog niet kende en je uitdaagt te blijven kijken.

Wil je meer weten over de tentoonstelling en de achtergrond van de 
beelden? Neem deel aan een van de rondleidingen!
De expositie en rondleidingen zijn gratis.
Voor de expositie is reserveren niet nodig, voor de rondleidingen 
wel.
TU/e, De Zaale Eindhoven, studiumgenerale-eindhoven.nl

Heeft u last van ingegroeide 
teennagels, likdoorns, 
schimmelnagels of vindt u het 
heerlijk om uw voeten eens flink  
te laten verwennen? 
Toppedicure in Eindhoven helpt  
u graag uw voeten (weer) gezond  
te maken!

Hoogstraat 312b  |  Eindhoven  |  040-8423319  |  www.toppedicure.nl

Toppedicure:
laagdrempelig en 
toegankelijk voor  

iedereen die om zijn 
voeten geeft!






