
Lezersacties
 Like & Share

SEPTEMBER 2018 GRATIS MEENEMEN!
WWW.ROSMALENBRUIST.NLROSMALEN EO

       Heb jij  het lef
om relaxed te 



Toen Nanna Verhaaren een tijdje had gewerkt bij een kinderopvang, 
ontstond al snel de wens om voor zichzelf te beginnen. “Ik had het 
gevoel dat het anders en beter kon”, vertelt ze enthousiast. 
Eenentwintig jaar geleden trok ze de stoute schoenen aan  
en opende ze de deuren van ’t Goudvisje, waar alles draait  
om buiten spelen en het ontwikkelen van de talenten 
van kinderen.

Eén en al natuurbeleving



Huiselijke sfeer
Anno 2018 heeft ’t Goudvisje 4 
kinderopvanglocaties en 6 BSO locaties in 
Rosmalen, Empel en Berlicum. Allemaal hebben 
ze hun eigen identiteit. “Wat ze met elkaar 
gemeen hebben, is de warme, huiselijke sfeer 
die ervoor zorgt dat kinderen zich hier al snel 
helemaal thuis voelen. Vaste, vertrouwde 
gezichten en een inrichting met natuurlijke 
materialen en kleuren creëren een gevoel van 
veiligheid dat zeker voor de allerkleinsten van 
groot belang is.”

De wereld ontdekken
“Kinderen mogen bij ons zichzelf zijn. We luisteren goed naar 
wat ze willen en sluiten aan bij hun talenten. Door te zorgen 
voor nieuwe uitdagingen en bijzondere belevingen kunnen 
ze deze ten volle ontwikkelen. Natuurbeleving staat bij ons 
centraal. De natuur is bij uitstek een plek waar je 
ontwikkeling in al zijn facetten kunt stimuleren. Als het even 
kan, trekken we er dan ook op uit met de kinderen, samen 
gaan we de wereld ontdekken.”

Gedreven en betrokken team
“We hebben een betrokken en gedreven team dat bestaat uit 
verschillende specialisten. Naast de pedagogisch 
medewerkers zijn er babyspecialisten die alles weten over de 
allerkleinsten en muziek-, sport- en outdoor medewerkers die 
toezien op een afwisselend activiteitenaanbod. Net als bij de 
kinderen zetten we iedereen in op zijn of haar talenten. Ze 
mogen trots zijn op wat ze doen, ze doen immers belangrijk 
werk; ze helpen ouders met de opvoeding van hun kinderen.”

Kies de kinderopvang- of BSO-locatie die het beste past bij 
jou en je kind. ’t Goudvisje beschikt over een aparte sport 
BSO. De echte ‘rauwdouwers’ kunnen zich uitleven
bij de outdoor BSO, uniek in de regio Rosmalen. 
Vervoer er naar toe is gratis. 

073-5221670
info@goudvisje.nl  |  www.goudvisje.nl

“KINDEREN KUNNEN 
BIJ ONS HELEMAAL 
ZICHZELF ZIJN”

Eén en al natuurbeleving
BRUISENDE/ZAKEN
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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
Rosmalen 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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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 Bloem by Marjan en De Panhoeve 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



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?

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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BRUISENDE/ZAKEN

Kruisstraat 52 Rosmalen
info@inonsstraatje.nl

06-12208346
www.vleespakketteninonsstraatje.nl

Jan vertelt: “Het Brandrode rund is een 
oer-Hollands rund. Van oudsher is het een sober, 
sterk, zelfredzaam en mak dier. Onze runderen 
zijn veelal afkomstig uit het nabijgelegen 
Natuurgebied De Maashorst en groeien verder op 
‘In ons straatje’. Er staat alleen gras op het menu 
en de dieren lopen zo veel mogelijk buiten. 
Dit levert puur en lekker vlees op. We zijn er trots 
op dat we deze eerlijke, heerlijke vleespakketten 
aan kunnen bieden.”

Smakelijk
Het vleespakket van het Brandrode rund bevat 
8 kilogram vlees en bestaat uit diverse smakelijke 
vleessoorten: van riblappen tot biefstuk en 
soepvlees en van ossenhaas tot rib-eye en 
schenkel met been. Een pakket kost € 120,00 
(inclusief BTW). 

Houdbaar
Ellen licht de werkwijze toe: “Klanten kunnen hun 
pakket bij ons ophalen. Na ontvangst van de 
bestelling maken we een afspraak voor een 
datum en tijdstip. Voor meer informatie of 
vragen kunnen ze altijd bellen naar: 06-12208346. 
We streven ernaar om het gehele jaar door 
pakketten op voorraad te hebben. Het vlees 
is vers ingevroren en circa een jaar houdbaar 
in de vriezer.”Eerlijk vlees, 

     heerlijk vlees EEN VLEESPAKKET MET AL 
DIT EERLIJKE, HEERLIJKE 
VLEES ZAL U ZEKER 
SMAKEN!

Eerlijk vlees, 
     heerlijk vlees 

Ellen en Jan van Schaijk runden 
tot voor 2,5 jaar terug een 
melkveebedrijf. Toen ze daarmee 
stopten, begonnen ze Bed & 
Breakfast ‘In ons straatje’. 
Dat loopt inmiddels als een trein. 
Gasten genieten er aan de 
Kruisstraat 52 in Rosmalen 
onder meer van de natuur en 
de Brandrode runderen die er 
rondlopen. De koeien hebben het 
er goed en dat proef je aan het 
vlees dat ze uiteindelijk opleveren. 
Dat wordt verkocht via 
vleespakketteninonsstraatje.nl. 
Telefonisch bestellen is ook 
mogelijk. 
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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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“PASSIE, CREATIVITEIT, 
EIGENZINNIGHEID EN EEN 
BROK ERVARING, DAT IS 

BLOEM BY MARJAN!”

bloem 
by Marjan

12



BRUISENDE/ZAKEN

Met meer dan 25 jaar ervaring is Marjan van Venrooij een absolute 
autoriteit op het gebied van bloemwerken. 

Naast advies en verzorging van bloemwerken bij bedrijven 
en evenementen, kun je bij Bloem by Marjan ook terecht 
voor onder meer styling & coaching, grafwerken, bruidswerk 
en workshops op het gebied van bloemschikken, specials, 
illustreren en sieraden maken.

Wie als bedrijf of event aanklopt voor styling of advies op 
het gebied van bloemwerken, hoeft niet te rekenen op 
standaard aankleding: “Bij mij krijg je altijd iets bijzonders. 
Dat is de uitdaging,”aldus Marjan.

Onderscheidend
Ook als het gaat om grafwerken is Bloem by Marjan 
onderscheidend: “We verwerken er dan bijvoorbeeld de 
planten in die de overledene in huis had staan en altijd 
graag zag. Dat kan ik voor de familie doen, maar soms 
willen de nabestaanden het ook zelf maken. Dat kan dan 
ook onder mijn begeleiding. Het is mooi om een dergelijk 
bloemwerk te maken voor een afscheid.”

Ervaringen
In het geval Marjan aan de slag gaat voor een 
bedrijf, gaat ze altijd eerst op bezoek: “Op basis van 
die ervaringen geef ik dan stylingadvies en maak ik 
bloemwerken.”

Outdoor
Ook bij bruiloften of events mogen bloemwerken 
natuurlijk niet ontbreken. Marjan vertelt: “Bij 
trouwerijen kijk ik bijvoorbeeld hoe de tafel wordt 
gedekt. Met een klein bloemetje op ieder bord of een 
vaasje, kun je al heel veel doen. Dat hoeven niet 
altijd kostbare bloemen te zijn en als het een 
outdoor-event is, kun je ook al veel bereiken met 
bijvoorbeeld het toepassen van gras of hout.”

bloembymarjan@gmail.com  |  www.bloem-by-marjan.nl

styling en advies

TIP: Zelf een bijzonder 
bloemstuk maken? Kijk 
op bloem-by-marjan.nl 
voor meer informatie.



Medisch Centrum Achter de Linden
Schijndelseweg 15c
5271 BK Sint-Michielsgestel
T. 073-503 94 16
E. info@eerstelijnkliniek.nl
www.eerstelijnkliniek.nl

Dokter Esther De Vries

  dicht
      bij  de  H U I S A R T S

cosmetische en chirurgische zorg
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Al onze gebakjes worden met uiterste precisie en 
zorg gemaakt, waarbij de keuze van grondstoffen 
bepaald wordt door kwaliteit, smaak en versheid, 
puur natuurlijk! Daarnaast maken we gebruik van 
nieuwe technieken bij de bereiding. Zo worden 
onderdelen van gebak bereid en dagelijks 
gecomponeerd tot overheerlijk gebak. 
Op het grote terras is het bij mooi weer prettig 
toeven. “Je kunt hier bijvoorbeeld één van onze vers 
belegde broodjes nuttigen. Of genieten van 
ambachtelijk Italiaans ijs van La Toscana.”

Wij proberen om een verrassend en veelzijdig 
assortiment samen te stellen en alle combinaties 
van smaak uit te buiten. Hierbij maken we 
gebruik van moderne technieken, gecombineerd 
met een ambachtelijke wijze van produceren. 
Bij ons bedrijf staan creativiteit
en kwaliteit hoog in 
het vaandel.

De Driesprong 7 - 8  Rosmalen
073 690 00 70

www.delekkerstevlaai.nl

Verrassend én
        veelzijdig! 

7 DAGEN PER WEEK
VOOR U GEOPEND!
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NIEUW!
DERMATUDE, DE ALTERNATIEVE FACELIFT
Maak kennis met de nieuwe DERMATUDE behandeling bij de eerstelijnkliniek. 
Ter introductie 15% KORTING bij boeking van minimaal 
4 behandelingen per persoon.
Prijzen Meta Therapy behandelingen:
Rimpelbehandeling € 130,00 p.b.
Gezichtsbehandeling € 130,00 p.b.
+ rimpelbehandeling € 160,00 p.b.
Of
+ hals en decolleté € 187,00 p.b.
Of
+ rimpel en hals en decolleté € 217,00 p.b.

BOVENSTE OOGLIDCORRECTIE! 
NU VANAF € 625,00*
* Meldt u zich nu aan met 2 personen of meer, dan ontvangt u 
€ 25,00 korting per persoon op de ooglidcorrectie en krijgt u gedurende 
1 maand de mogelijkheid om een behandeling af te spreken bij de 
schoonheidsspecialiste of Obagi producten te kopen met 15% KORTING!

Kortingsacties niet geldig i.c.m. andere acties!

Voor informatie of 
een vrijblijvende afspraak bel met EERSTELIJNkliniek 

073-5039416 
of mail

info@eerstelijnkliniek.nl 

Verrassend én
        veelzijdig! 
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EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

OP MAAT

Sprokkelboschstraat 18 Rosmalen  |  073-6900675
info@sprokkelbos.nl  |  www.sprokkelbos.nl

GEEF UW TUIN EEN EIGEN GEZICHT



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.
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Boetiek Gaya  |  Schoolstraat 14 Rosmalen  |  073-6897723  |  info@boetiekgaya.nl  |  www.boetiekgaya.nl

Na een drukke, maar mooie baan als vertegenwoordigster, was Mathilde de 
Werdt toe aan een nieuwe uitdaging. In 2015 opende zij Boetiek Gaya, waar 

zij exclusieve, draagbare damesmode verkoopt voor iedere vrouw.

“Mijn moeder was coupeuse, zij maakte vroeger 
zelf onze kleding”, vertelt Mathilde. “Van haar 
heb ik eigenlijk het modevak geleerd. Die 
achtergrond komt nu goed van pas.”

VOOR IEDERE GELEGENHEID
“Onze collectie bestaat uit exclusieve merken 
die je niet zo snel ergens anders zult vinden 
zoals; Aventures des Toiles, Elsewhere, Masai, 
Myti, NöR, Sani Blu, Simclan, Vetono, Zeitlos en 
Zilch. Ze hebben allemaal verschillende stijlen 
- van heel kleurrijk en uitbundig tot ingetogen 
en neutraal - maar hebben met elkaar gemeen 
dat ze van de hoogste kwaliteit zijn en 
beschikken over een uitstekende pasvorm.”

EEN COMPLETE OUTFIT
“Uiteraard hebben we ook onmisbare basics als 
shirts van Slippely, Panty's van Kunert en 
broeken voor elke maat en ieder figuur van 
Anna Montana.” Kleding is verkrijgbaar in de 
maten 34 tot en met 48. “Daarnaast verkopen 
we bijpassende accessoires als sieraden, sjaals, 

tassen en riemen om de outfit compleet te maken. Vanaf het nieuwe 
seizoen voegen we de opvallende sieraden van Zsiska toe aan ons 
assortiment.”

PERSOONLIJK ADVIES
In de ruime, overzichtelijke winkel kun je op je gemak rondkijken. 
“Desgewenst nemen we graag de tijd om een passende outfit voor je 
samen te stellen, onder het genot van een kopje koffie of thee. Het is 
leuk om iemand zover te krijgen eens iets anders te proberen. Wij 
zeggen altijd ‘gewoon passen’, dan zie je pas wat kleding met je doet. 
Vaak zijn mensen blij verrast.”

OOK BUITEN DE OPENINGSTIJDEN
Klantvriendelijkheid staat bij 
Boetiek Gaya voorop. “Om die 
reden kun je bij ons ook op 
afspraak buiten de openings-
tijden terecht.”  Een 
vriendinnenavond behoort 
eveneens tot de mogelijkheden. 
“Lekker privé shoppen met je 
beste maatjes. Wij zorgen voor 
een gezellige happening!”

Mode 
VOOR IEDERE VROUW

  |  info@boetiekgaya.nl  |  www.boetiekgaya.nl
18



BRUISENDE/ZAKEN

“DE KLANT 
STAAT BIJ 

ONS 
CENTRAAL”
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BRUISENDE/ZAKEN

Krachtige
   combinatie

EEN SFEERVOL 
INGERICHT HUIS 

IS PAS ECHT 
THUISKOMEN



 

Anders dan anders
Willy knapt in de werkplaats oude meubels op. Ze worden 
gerestaureerd en/of voorzien van een modern krijtverf 
jasje. “Met één van de prachtige kleuren van Stapelgoed 
zien ze er weer als nieuw uit”, vertelt Lieke, die 
verantwoordelijk is voor de styling en verkoop in de 
winkel. “Daarnaast streven we ernaar merkproducten aan 
te bieden die je niet overal kunt vinden. Juist de 
combinatie van oud en nieuw zorgt voor een warme, 
authentieke sfeer. Vintage elementen als een industrieel 
krukje of een oud servies geven het geheel een 
persoonlijke touch.”

Styling advies
“Je kunt op je gemak rondstruinen in onze winkel en 
inspiratie opdoen. Als je daar behoefte aan hebt, geef ik 
met plezier een persoonlijk advies. Vaak weten mensen 
wel ongeveer wat ze zouden willen, maar vinden ze het 
lastig om erachter te komen welke kleuren en materialen 
ze het beste kunnen combineren om de gewenste look te 
realiseren. Goed luisteren is belangrijk om erachter te 
komen wat bij je past, je moet natuurlijk wel jezelf blijven.”

van oud en nieuw
Krachtige
   combinatie

In 1999 openden moeder Willy en dochter Lieke van Gaal De Panhoeve. 
Hier kun je terecht voor een mooie mix van vintage meubels en meubels en 
accessoires van trendy merken als HK Living, VT wonen, By Boo, Eleonora, 
Be Pure Home, Stapelgoed en Bodilson. Winkelen bij De Panhoeve is alleen 
al vanwege de bijzondere locatie, een omgebouwde stal van een boerderij, 
een belevenis.

De Panhoeve  |  Werststeeg 25 Berlicum  |  073-5032552/06-50512084  |  info@depanhoeve.nl  |  www.depanhoeve.nl

nieuw
Ook bij jou thuis
“Desgewenst kom ik ook bij 
je thuis. Aan de hand van 
foto’s kies ik al wat items uit 
waarvan ik denk dat ze 
passen bij jouw woonstijl. 
Die neem ik mee zodat we 
ter plekke kunnen gaan 
schuiven om te zien wat je 
allemaal kunt met je 
interieur. Je hoeft niet altijd 
voor een complete restyling 
te gaan, met kleine aanpassingen  
kun je al veel bereiken.”

De Panhoeve is geopend op donderdag tot en met 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak.



GEDENKSIERADEN

Omdat een 
gedenksieraad ook 
mooi mag zijn...

GEDENKSIERADEN

Omdat een 
gedenksieraad ook 
mooi mag zijn...
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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
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Hoera, je bent zwanger! Uiteraard ben je daar heel blij mee, maar tegelijkertijd zit je soms met vragen 
en onzekerheden. Dan is het fijn dat je op een goede manier wordt begeleid door een verloskundige. 

Belle Vie is er graag voor je in de hele periode van zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Belle Vie  waar nieuw
                        leven begint!
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Bij Belle Vie - een praktijk in de regio 
Rosmalen met inmiddels 4 vestigingen - 
bundelen vijf verloskundigen hun krachten. 
“Regelmatig hebben we overleg met de 
betrokken gynaecologen, andere 
verloskundigen die aangesloten zijn bij 
de coöperatie Verloskundigen 
’s-Hertogenbosch, kraamzorg, huisartsen 
en consultatiebureau”, vertelt Esther 
Zeeuwe. “Samen zorgen we ervoor dat we 
de beste zorg leveren aan onze cliënten.”

PRE-CONCEPTIE ADVIES
Belle Vie biedt verloskundige zorg maar je 
kunt ook al eerder een beroep doen op hun 
deskundigheid. “Wij geven een pre-
conceptie advies, dat wil zeggen dat we 

samen met jou kijken naar je persoonlijke situatie qua medische en sociale 
geschiedenis, hoe je lifestyle is en wat je het beste kunt doen en laten om de 
kans op een gezonde zwangerschap te vergroten.” 

HET JUISTE ZORGPAD
Nieuw is dat sinds maart jl. alle zwangere vrouwen voor hun eerste gesprek 
en eerste echo bij de verloskundige komen. “In een gezamelijk overleg met 
de gynaecoloog wordt vervolgens bepaald wat voor jou het juiste zorgpad is. 
Ook voor uitleg over prenatale screening en prenatale testen kun je terecht 
bij de verloskundige.”

ALLES IN HUIS
“We hebben echoscopisten in huis die alle echo’s uitvoeren, zoals de 
termijnecho, de 20-weken echo, maar ook de groei-echo’s. Verder zit in de 
gezondheidscentra waar we gevestigd zijn, vaak een diëtiste. Daardoor 
kunnen we je indien nodig makkelijk doorverwijzen voor vragen over 
gewichtstoename of advies over eetgewoonten.”

VOORLICHTINGSAVONDEN
“We organiseren regelmatig voorlichtingsavonden voor aanstaande moeders, 
over zwanger zijn, de bevalling en borstvoeding. Eerlijke en open 
communicatie is wat ons betreft essentieel. We vinden het belangrijk dat je 
goed geïnformeerd wordt tijdens de hele periode van zwangerschap zodat je 
met een gerust gevoel de bevalling tegemoet gaat. En dan is het vooral 
genieten!”

Belle Vie  waar nieuw
                        leven begint!

BRUISENDE/ZAKEN

Verloskundigenpraktijk Belle Vie  |  Rodenborchweg 4 Rosmalen (hoofdlocatie)  
073-5210764  |  info@belle-vie.nl  |  www.belle-vie.nl
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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
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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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BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Bén je druk
of máák je je druk?

Alle
hooghouden?ballen

28



Bij Estetiq kun je terecht voor tal van schoonheidsbehandelingen, Shellac CND 
voor handen en voeten en visagie. Esther werkt voornamelijk met bio-ecologische 
producten die bijvoorbeeld parabeenvrij zijn of samengesteld op basis van mineralen: 
een weldaad voor je huid!

GEVOELIGE HUID
“Ik werk al vanaf mijn 16e in de parfumeriebranche en ben ook al heel lang 
schoonheidsspecialiste,” aldus de inmiddels 33-jarige Esther. “Er is veel vraag naar 
make-up en huidverzorgingsproducten zonder chemische stoffen. Veel mensen 
hebben een gevoelige huid en daar zijn de producten van bijvoorbeeld Idun 
Minerals, Declaré en Alissi Brontë zeer geschikt voor. In mijn salon behandel ik zowel 
mannen als vrouwen. Van losse modules tot ontspannende gezichtsbehandelingen 
met magneten en 24K goud. Ik werk op afspraak, ook ’s avonds. Eveneens geef ik 
visagieworkshops.”

TIP: Maak kennis met Estetiq Beauty by Esther 
tijdens het KOM Festival op 9 september in het 
centrum van Rosmalen!

Met ruime ervaring als visagiste 
en schoonheidsspecialiste, ging 

in maart van dit jaar de droom 
van Esther Denissen-Timmers in 

vervulling. Toen opende zij namelijk 
een eigen salon op haar  

huisadres aan de Deken van 
Roestellaan 27 in Rosmalen: 

Estetiq Beauty by Esther.

Deken van Roestellaan 27  Rosmalen
06-42202976

estetiq.beauty@gmail.com
Facebook: Estetiq Beauty by Esther

Estetiq
BEAUTY BY ESTHER

TIP: 
tijdens het 
centrum van Rosmalen!

“Belangrijk is dat klanten 
zich geen nummer voelen. 
Ik neem dus voor iedereen 

ruim de tijd.”

BRUISENDE/ZAKEN







NOORDERLICHT IS
EEN LICHTFENOMEEN 
DAT OPTREEDT 
BIJ HELDER WEER 
IN DE DONKERE NACHT

OnvergetelijkLapland

BRUIST/REIZEN

Lapland is de benaming voor een gebied in Noord-Scandinavië dat 
zich grotendeels boven de noordpoolcirkel bevindt. Deze regio strekt 
zich uit van Rusland, over Finland en Zweden, tot in Noorwegen.

Lapland is één van de weinige plaatsen op onze 
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk en 
onaangetast is. In deze ongetemde wildernis 
heersen een rust en stilte die we eigenlijk niet 
meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan 
ruimte nodigt uit voor een avontuurlijke tocht in 
de eenzaamheid van dit wondermooie 
sneeuwlandschap. Winters Lapland betekent 
ook onvergetelijke witte vlaktes en met een 
beetje geluk het ervaren van het noorderlicht.

In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse 
bevolkingsgroep van Noord-Europa. De Sámi 
spreken hun eigen taal en hebben hun eigen 
kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 
eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun 
tradities in ere, zoals de kleurrijke kleder dracht, 
de rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. Het 
absolute hoogtepunt van een Laplandreis is 
natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 
uniek natuurfenomeen, een spectaculair 
lichtspel aan de hemel van het paradijs.

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en 
charme weten te bewaren. Hier beleef je nog 
de echte natuur: de fauna en fl ora zijn indruk -
wekkend, de lucht puur en het water zuiver.

NOORDERLICHT
Het noorderlicht, of aurora borealis, is een 
lichtfenomeen dat optreedt bij helder weer in de 
donkere nacht. Het wordt veroorzaakt door 
uitbarstingen (plasmawolken) op de zon die met 
grote snelheid in contact komen met het 
magnetisch veld van de aarde. Het schijnsel van 
het noorderlicht kan soms heel fl auw zijn en kort 
duren, maar kan evengoed heel fel zijn en 
meerdere uren duren. Statistisch gezien kun je het 
verschijnsel in Lapland waarnemen van eind 
september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Lapland
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BRUIST/REIZEN
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september tot half april, maar een algemene regel 
en absolute garantie bestaan jammer genoeg niet. 
Moeder Natuur bepaalt waar, wanneer en hoelang!

Lapland
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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.

MAKELAARS 
met hart en ziel

WE ZETTEN 
GRAAG DAT ENE 
STAPJE EXTRA

Ontdek wat KOMWONEN 
voor jou kan betekenen en maak een afspraak voor 
een gratis, vrijblijvend advies of waardebepaling.

KOMWONEN MAKELAARS  Rosmalen  |  073-3035334
info@kom-wonen.nl  |  www.kom-wonen.nl

De perfecte 
nagels 

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 
06-39211983  |  nagelstudionailit@gmail.com
    nagelstudionailit 

SEPTEMBER AANBIEDING:
Gelpolish  
i.p.v. € 23,50 € 20,-  

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 

€ 20,-€ 20,-  

Kruisstraat 58 Rosmalen 073 8221281 
www.landwinkelvalenkamp.nl 

Verras eens iemand met een 
Landwinkel cadeaupakket!

Zoekt u een origineel cadeau voor een 
verjaardag? Wij bieden zowel kant-en-klare 

als een door uzelf samengesteld pakket 
tegen elk gewenst bedrag.

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 

i.p.v. € 23,50 € 20,-
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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.
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Ieder jaar komt de organisatie met iets nieuws. Dit jaar presenteren we nieuwe activiteiten voor grote 

en kleine kinderen. Een mini-racebaan op het strand, een Bling-Bling-Buffet en een Repairkid. 

De Big Wheels Beach Club op het strand wordt fors uitgebreid met een speciaalbierbar, beachbites 

en een sushibar. Er is zoveel te doen, te zien, te proeven en te beleven!

En ook leuk: de entree is GRATIS!

Voor het vierde jaar organiseren vrijwilligers dit ludieke festival, waar ieder jaar weer meer 

nieuwsgierige gasten naar toe komen. Kom met je hele gezin, met de familie, met vrienden 

en buurtgenoten. Je zult verrast zijn over de gezellige sfeer en vele facetten die het 

Hippe Happen Festival te bieden heeft.

                                          www.hippehappenfestival.nl

Het leukste familiefestival is op 21 – 22 – 23 september aan 

het pittoreske strand in de Groote Wielen. Drie dagen volop 

feest, elkaar ontmoeten en genieten van het leuks dat dit festival 

te bieden heeft. Live-muziek en DJ’s, theatervoorstellingen en 

kidsfun voor jong en oud en natuurlijk 22 keukens op wielen met 

gerechten om je vingers bij op te eten.

Hippe Happen Festival komt er weer aan

Vrijdag 21 september: 16.00-22.30 uur

Zaterdag 22 september: 13.00-22.30 uur

Zondag 23 september: 13.00-20.30 uur

Hippe Happen Festival komt er weer aan
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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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Een nieuw seizoen betekent in veel 
huishoudens ook dat er weer even 
een frisse wind door het huis waait. 
Tijd dus voor de grote najaars schoon-
maak waarna je je huis weer in 
herfstsferen onder kunt dompelen. 
Zolang het kan genieten we buiten 
namelijk nog volop van het zonnetje, 
maar zodra de herfst inzet, het buiten 
kouder wordt en de blaadjes van de 
bomen vallen, willen we eigenlijk 
weer niets liever dan gezellig binnen 
cocoonen. Daar kun je dan ook maar 
beter vast op voorbereid zijn.

NATUURLIJKE MATERIALEN EN WARME TINTEN
Haal de warme kleedjes en plaidjes weer van zolder of uit de kast, 
check hoe het gesteld is met je voorraad kaarsen en vul deze 
eventueel nu al aan en vervang alvast alle zomerse, kleurrijke 
accessoires door accessoires van natuurlijke materialen en in 
warme tinten. De lantaarns die je tijdens de zomer in je tuin had 
staan voor wat sfeerverlichting tijdens die lange, zwoele zomer-
avonden, kun je eventueel een poetsbeurt geven en ze vervolgens 
naar binnen halen voor wat meer sfeer in huis. Let er dan overigens 
wel goed op dat de onderkant hiervan niet te heet kan worden om 
brandgevaar te voorkomen.

Eigenlijk willen we er nog niet aan denken, maar helaas laat de herfst niet heel lang meer 
op zich wachten. Hoewel sommigen zich juist verheugen op dit jaargetijde met al zijn 
mooie kleuren en veranderingen in de natuur, houden de meeste mensen het liefst toch 
nog even vast aan het zomerse gevoel. En terecht! Maar dat betekent niet dat je nog geen 
voorbereidingen kunt treffen voor de naderende herfst...

Haal de Herfst
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ss
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BEN JE EEN VAN DE GELUKKIGEN MET 
EEN OPEN HAARD IN HUIS? Leg dan de focus 
in je interieur hier weer wat meer op dan in de zomer 
waarschijnlijk het geval was. Wat kussens eromheen, 
een stapeltje hout ernaast en je komt vanzelf in de 
herfstmood. Geen echte open haard? Geen probleem! 
Ook een gas haard of bijvoorbeeld een elektrische 
haard kan voor heel wat sfeer in huis zorgen.

ZORG VOOR GOEDE VENTILATIE IN
HUIS. Sowieso gezond, maar een woning die goed 
geventileerd wordt, warmt ook nog eens beter op. 
Wel zo handig dus als het buiten wat kouder wordt 
en de verwarming weer aangaat.

BRUIST/WONEN

in huisHerfst
ZODRA DE HERFST INZET, WILLEN 
WE NIETS LIEVER DAN GEZELLIG 
BINNEN COCOONEN
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HEMA Rosmalen open  
vanaf 6 september  
(na officiële opening winkelcentrum)

WORKSHOP 
MAANDKALENDER

september 2018

OPENING op  
6 september

stroopwafels versieren 
7 september

cupcakes versieren   
8 september

make up advies  
9 september

spelletjes middag   
15 september

sleutelhanger maken   
22 september

workshop yoga 
23 september

beschilder je mok   
29 september

strijkkralen  
30 september

customize je spullen   
16 september

De workshops vinden plaats in de workshopruimte achter in de 
HEMA in Rosmalen, van 13.30 uur tot 16.30 uur. Deelname is gratis. 
Inschrijven is wenselijk via Facebook of aan de kassa. Vol=vol.

meer dan 100 aanbiedingen, 1e 100 klanten, 
gratis een big shopper, veel extra activiteiten

Heb je het gouden 

mandje al 
gevonden?  
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Haar is onze
     passie

Haarmode Peter van Wanrooy is 
voor alle leeftijden, iedereen is 
welkom! Wij werken bij voorkeur 
op afspraak. 

Goed om te weten: Voor 
jongeren tot 20 jaar en senioren 
geldt een gereduceerd tarief.

Striensestraat 15  |  Rosmalen  |  073-5219977  |  www.haarmodepetervanwanrooy.nlStriensestraat 15  |  Rosmalen  |  073-5219977  | 

Kapsalon 
voor hem, 
haar en 
kinderen

Welcom bij Nuij
Helftheuvelpassage 264
5224 AR ’s-Hertogenbosch
073 623 47 78
denbosch@welcombijnuij.nl

Welcom bij Nuij
De Driesprong 31A
5241 TJ Rosmalen
073 521 07 98
rosmalen@welcombijnuij.nl

dé onafhankelijke 
telecomspecialist

“WIJ HEBBEN 
REGELMATIG 

LEUKE ACTIES IN 
ONZE WINKEL. 

LOOP GEWOON EENS 
BINNEN!”
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“WIJ HEBBEN 
REGELMATIG 

LEUKE ACTIES IN 
ONZE WINKEL. 

LOOP GEWOON EENS 
BINNEN!”

Jessica zet 
Stamping2gether

      op de kaart
Al vijf jaar steekt Jessica Mens uit Rosmalen al haar creativiteit in haar hobbybedrijf 
Stamping2gether. Daarmee geeft ze workshops in kaarten maken. Zoals de 
bedrijfsnaam al zegt: met stempels!

GROTE KEUZE
Jessica is aangesloten bij Stampin’ Up en 
verkoopt via haar website alle 
benodigdheden die er nodig zijn om kaarten 
te maken: een creatieve bezigheid die 
wereldwijd al decennia lang enorm populair 
is. “Ik ben vijf jaar geleden begonnen en het 
lukt steeds beter om Stamping2gether 
letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten.”

De workshops vinden plaats op een locatie 
naar wens of op de hobbyzolder bij Jessica 
thuis. “We bespreken samen wat voor 
kaarten de deelnemers willen maken. Van 
verjaardag tot kerst en van geboortes tot 
huwelijk: alles is mogelijk. Ook qua kleuren 
en toe te passen technieken, want er zijn 
heel veel verschillende stempelsets. Een 
workshop is mogelijk in groepen, maar ook 
voor 1 of 2 personen. Superleuk om te 
doen!”

Etudestraat 22, Rosmalen |  www.stamping2gether.nl  |  stamping2gether@gmail.com
Instagram: jessica_mens_stamping2gether  |  Facebook: Stamping2gether

TIP: Gratis kennismaken met de producten van 
Stampin’ Up? Organiseer een party bij jouw thuis! 
Meer info is te vinden op www.stamping2gether.nl 
(ook voor wat betreft de workshops)

BRUISENDE/ZAKEN

HET IS LEUK  
OM IEMAND TE 
VERRASSEN  
MET EEN UNIEKE 
HANDGEMAAKTE 
KAART



Weegschaal 23-09/22-10

Maak je niet te veel zorgen, er komt 

vanzelf een oplossing voor het 

probleem dat je al heel lang 

meedraagt. Houd je niet in, het 

initiatief zal toch uit jezelf moeten 

komen.

  

Schorpioen 23-10/22-11

Een maand vol met zelfvertrouwen. 

Je legt meer contacten met andere 

mensen, je voelt je gelukkig en dat 

straal je ook uit. Bezoek je favoriete 

restaurant. Er is niets mis mee om 

terug te gaan naar een goede plek. 

Boogschutter 23-11/21-12

De dingen die deze maand 

gebeuren kunnen interessant zijn. 

Leer hiervan, het is goed om dit 

mee te nemen voor in de toekomst. Het is 

tijd om je kleding uit te zoeken, als je kast 

echt vol is. 

Steenbok 22-12/20-01

Laat je emoties even achterwege en gebruik 

je verstand. Een evenwichtige levensstijl is 

wat je nu nodig hebt. Werk eerst alle 

problemen weg die echt belangrijk zijn.

Waterman 21-01/19-02

Wees deze maand eens tevreden met wat je 

al hebt, Waterman. En je kunt ook blij zijn 

met wat je niet hebt!

Vissen 20-02/20-03 

Ga eens af op je gevoel, vaak is het 

misleidend om voor een andere oplossing te 

kiezen in een bepaalde situatie, maar ga er 

eens vanuit dat je gevoel goed zit!

Ram 21-03/20-04

September brengt positieve energie 

voor de Ram. Ook al is deze maand 

heel goed voor de liefde, vergeet je 

familie en vrienden niet.

Stier 21-04/20-05

Je hebt deze maand geen last van 

stress. Neem goede beslissingen die te 

maken hebben met je toekomst. Maak 

een wandeling, maar deze keer buiten 

de stad, in de natuur.

Tweelingen 21-05/20-06

Stel geen doelen waarvan je weet dat 

ze niet te bereiken zijn, dit zorgt voor 

stress en frustratie. Daarnaast zul je 

iets te horen krijgen waardoor er een 

last van je schouders valt.

Kreeft 21-06/22-07
Bereid je plannen goed voor en zet 

alles op alles om je doel te bereiken. 

Je bent veel sterker dan je zelf denkt. 

Leeuw 23-07/22-08

Je gaat een sportieve maand 

tegemoet, Leeuw. Na lang wachten 

ben je er eindelijk toch aan begonnen. 

Verder zal er iets heel leuks op je pad 

komen.

HOROSCOOP
MAAGD 23-08/22-09
Deze maand krijg je een hoop 
duidelijkheid. Je gaat heel veel 
achter je laten en er valt een enorme 
last van je schouders. 

Dit is de ‘ik-kon-dezelfde-dag-
alweer-een-wasje-draaien’-
reparatie-service

Nuland • Duyn en Daelseweg 35

Rosmalen • Verlengde van Meeuwenstraat 2

073 532 23 32 • www.lunenburg.nu

 ‘ik-kon-dezelfde-dag-
alweer-een-wasje-draaien’
reparatie-service

We hebben een eigen technische 

dienst en reparatieservice. Een storing 

meld je eenvoudig online of via de telefoon en 

vaak zijn de monteurs al binnen één dag bij je thuis.

- Michiel

Vakmanschap
Ook dát is Lunenburg Service
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Share-fit is thuis in Nuland
Sharon Petterson is inmiddels  

3,5 jaar eigenaar van Share-fit in 
Nuland. Onder haar leiding 

ontwikkelde de in een voormalige 
autogarage gevestigde  

sportschool zich tot een 
fitnesscentrum van formaat. 

Voordat Sharon de sportschool overnam, werkte ze er als 
manager van het fitnesscentrum dat toen nog Enjoy to Move 
heette. “De kans om voor mezelf te beginnen, greep ik meteen 
met twee handen aan,” aldus de enthousiaste Sharon.

Gemoedelijk
“In het begin moest ik even wennen, want Nuland is een dorp 
waar echt iedereen elkaar kent. Ik kom zelf uit Oss en werkte 
voorheen in Berghem, maar daar waren al drie sportscholen. 
Maar zeker niet zo gezellig als hier. De sfeer is heel 
gemoedelijk. Mijn hondje Bam-Bam loopt hier ’s ochtends 
bijvoorbeeld gewoon rond in de lounge. Onze leden zijn altijd 
enthousiast en ook mijn team is top. Mijn moeder geeft hier 
ook les en steunt me enorm net zoals full-time medewerker 
Jari.”

Nieuwe leden
Share-fit heeft meer dan 400 leden en draait hartstikke lekker. 
Sharon: “Maar we hebben nog altijd ruimte voor nieuwe leden. 
Die komen terecht in een modern ingericht fitnesscentrum met 
fijne apparatuur. Daar hebben we de afgelopen jaren hard aan 
gewerkt, te beginnen met de verhuizing van de voormalige 
autoshowroom naar de oude werkplaats. Die is wel zes meter 
hoog en dat geeft een heel ruimtelijk effect. Het is een 
prachtige open ruimte geworden. Ik wil niet meer weg uit 
Nuland, want het is hier echt top. Share-fit is niet mijn tweede 
maar mijn eerste huis. Dat zegt genoeg.”

Tip 
Vanaf 1 september heeft Share-fit ook een eigen 
voedingsprogramma: Body-fit. Dat is nog beter dan het 
vorige programma waar al ruim 150 mensen goede 
resultaten mee boekten.

50



Share-fit is thuis in Nuland
BRUISENDE/ZAKEN

“Share-fit biedt een zeer 
uitgebreid groepslesrooster 
voor jong en oud: van yoga 

tot kickboksen en van 
danslessen tot Zumba en 

Seniorenfit.” 

Share Fit
Akkerstraat 34  Nuland  |  073-6898654  |  info@share-fit.nl  |  www.share-fit.nl



Diamantborch 4 Rosmalen
073-5215213 / 06-30100579
www.ellenfashion.nl

Rits kapot?
Ik vervang een kapotte ritstrekker 
door de ZlideOn Zipper. In een paar 
seconden is het gebeurd.
De ZlideOn Zipper is verkrijgbaar in 
35 verschillende soorten en maten 
en past op bijna iedere rits.

Neem een moment voor 
jezelf en duik in de 
verhalen... 
bij De Omslag, de boekwinkel en 
ontmoetingsplek in Rosmalen waar verhalen 
samenkomen. Ontdek jouw verhaal in ons grote 
en gevarieerde assortiment boeken of tijdens
één van de lezingen of workshops en op onze site.   

boeken  •  lezingen  •  workshops 
cadeaus  •  kaarten

De Omslag | De Driesprong 31 | Rosmalen
073-5213488 | boekhandeldeomslag.nl

contact@boekhandeldeomslag.nl



  Gezond
én heel erg lekker

Femke's Groente en Fruit  |  Molenhoekpassage 9 Rosmalen
Facebook: Femke’s Groente en Fruit  |  073-5230170

Al anderhalf jaar runt Femke Heerkens haar groente- en 
fruitzaak aan de Molenhoekpassage 9 in Rosmalen. Naast 
(vooral Hollandse) verse groenten en fruit van het seizoen, 
weten klanten de winkel ook goed te vinden voor kant-en-
klare maaltijden en salades. 

Femke vertelt: “Ik heb een traiteuropleiding gedaan en die 
komt hier goed van pas. Ik kook enorm graag en wat is er nu 
mooier om dat met al die heerlijke verse groenten en fruit te 
doen? Je merkt echt dat steeds meer mensen gezonder 
willen gaan eten: meer groenten en wat minder aardappels 
en vlees. Momenteel zijn de maaltijdsalades erg populair en 
in de winter krijgen we natuurlijk weer de stamppotten.”

  

Alles wordt ter plekke vers bereid door Femke en haar 
enthousiaste teamleden. Ook de 1-persoonsmaaltijden zijn in 
trek, volgens Femke: “Ook het vers gesneden fruit dat naar 
eigen inzicht is te ‘mixen en matchen’ blijft populair. Niet 
gek: want het is gezond en heel erg lekker.”  

TIP: Ook de toetjes, soepen en schepijs zijn een absolute 
aanrader!

BRUISENDE/ZAKEN

Van salade met carpaccio tot gegrilde kip en 
geitenkaas: het smaakt allemaal naar meer!”
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Graafsebaan 42 Rosmalen  |  073-5212206
info@donarroyo.nl  |  www.donarroyo.nl

De Zuid Amerikaan
Restaurant

Sud Americano

15 september:
Latino Salsa Avond

Restaurant Don Arroyo opende 15 jaar geleden haar 
deuren aan de Graafsebaan 42 in Rosmalen. 
DIT BIJZONDERE JUBILEUM WILLEN WE GRAAG 
MET JE VIEREN. 2018 staat bol van de festiviteiten. 
Op zaterdag 15 september organiseren we de Latino 
Salsa avond. Een swingende avond met dans, muziek  
en Typisch Tapas Latina. 

Latino Salsa
Tijdens de Latino Salsa avond geniet je van heerlijke 
tapas, zoals rollos de queso, gallina de yanuq, nachos 
monoloco en camarones rancherros. En waag je op de 
dansvloer voor een ritmische dans. Reserveren voor 
Latino Salsa kan telefonisch via telefoonnummer  
(073) 521 22 06.

Met het ouder worden krijgen we allemaal 
kwaaltjes en dat is bij onze huisdieren niet veel 
anders. 

Een hond of kat is gemiddeld senior vanaf een leeftijd 
van 7 jaar. Grotere rassen zijn iets eerder senior en 
worden meestal minder oud dan de kleintjes. Met het 
ouder worden zijn het gebit en de gewrichten duidelijk 
onderhevig aan veroudering en zullen regelmatig 
moeten worden gecontroleerd. 
Gebitsproblemen moeten worden opgespoord en 
behandeld. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt van het 
gebit is zeker aan te bevelen en zorgt ook voor een 
prettigere geur. 

Voor het constateren van sluimerende 
gewrichtsproblemen hebben we het deskundige oog 

COLUMN/YVET MARTHERUS

Zandstraat 17A, ’s-Hertogenbosch  |  Nuland  |  info@dierenklinieknuland.nl  |  073-5325580  06-18966783
Kijk op onze nieuwe website  www.dierenklinieknuland.nl                         

senior wordt

 Neem eens een kijkje op onze nieuwe
 website!

  Yvet, Dierenarts 

       Dierenkliniek Nuland.

Als uw huisdier 

van een dierenarts nodig en kan het verstandig zijn 
om röntgenfoto’s te laten maken en problemen te 
behandelen. U wilt toch niet dat uw huisdier pijn 
heeft bij het bewegen. Overigens is het heel lastig 
om te zien of uw huisdier echt pijn heeft. 
Ook het functioneren van organen zoals lever en 
nieren kan minder worden en is via jaarlijks 
urine- en bloedonderzoek goed te controleren en te 
behandelen.

Bij Dierenkliniek Nuland checken wij senioren 
huisdieren extra bij de jaarlijkse vaccinatie of kunt 
u een afspraak maken voor een senioren 
gezondheids checkup. Tenslotte willen wij voor 
onze huisdieren toch ook een zo lang mogelijke 
kwaliteit van leven.

Rompertweg 7, Rosmalen  |  06 34628576  |  www.dutta.nl

Hondentrimsalon
voor alle 
soorten vachten
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Goede Koffi e | Lekkere Wijn
Speciaal Bier | Hapjes | Drankjes
 Lunch | Vrijdagavond BigBottles
 Live Muziek | Thema Avonden

& nog veel meer!

De Driesprong 34-35  Rosmalen
(073) 68 97 641  |  info@cafebottles.nl

www.cafebottles.nl

HEB JIJ DE 

VERNIEUWDE 
BOTTLES 
AL GEZIEN?!

Kijk op de website www.lijfstijling.nl 
voor meer informatie of maak een afspraak 
met Annemiek van der Voort voor een 
gratis adviesgesprek: 06-20299616 
Voel je welkom bij LijfStijling!

Totaalconcept bij 
LijfStijling:
Afvallen - Bewegen - Huidverbetering

Locaties in Vught en 
Maren-Kessel. 



Sinds 1997 is Wellness 
Centre De Thermen 
gevestigd in Rosmalen. 
In al die jaren is het 
complex uitgegroeid tot 
een begrip. De gasten 
roemen de gemoedelijke, 
huiselijke sfeer. “We zijn 
niet de grootste, maar 
wel de gezelligste en 
gemoedelijkste sauna”, 
aldus Laurens van 
Luxemburg.

Niet voor niets beschikt De Thermen over een grote en 
trouwe vaste klantenkring. “Jaarlijks bezoeken tussen de 
40.000 en 50.000 mensen ons Wellness Centre. Veel hiervan 
zijn afkomstig uit de regio, maar ook ver daarbuiten, zelfs 
vanuit België weten ze ons te vinden.”

Een totaalbeleving
Bij De Thermen kun je genieten van een tal van saunafaciliteiten. Naast stoomcabines en diverse 
baden zijn er maar liefst 8 verschillende sauna’s; van zoutkristal en infrarood tot berken en bio. 
“Buiten hebben we een kelosauna waar we regelmatig opgietingen doen, inclusief geuren en 
achtergrondmuziek die passen bij het betreffende thema. Wat dat betreft streven we naar een 
totaalbeleving.” Heb je behoefte aan meer privacy? Dan is de luxe privé-sauna wellicht iets voor 
jou. 

Complete dag uit
“Gasten kunnen tevens een afspraak maken voor beauty- en massagebehandelingen, of een 
heerlijke hammambehandeling ondergaan. Je kunt er desgewenst een compleet dagje uit van 
maken, zodat je helemaal tot rust komt. En uiteraard kun je in ons restaurant terecht voor een 
hapje en een drankje. Ons gastvrije personeel zorgt er voor dat het je aan niets ontbreekt.”

Ook voor de kids
Iedere zondag is het familiedag en zijn kinderen vanaf 4 jaar van harte welkom bij  
De Thermen. “We hebben dan een speciale kinderopgieting.”

Hoff van Hollantlaan 4, 5243 SR Rosmalen
073-5220716  | info@dethermen.nl
www.dethermen.nl       facebook.com/dethermen

De  ultieme Wellness  
experience

Volg onze Social Media 
kanalen om op de 
hoogte te blijven van 
alle acties.



Like ons op 
www.facebook.com/RosmalenBruist

Bij overlijden 24/7 bereikbaar op 
06-31795865 en 06-19958772
www.inmemoryuitvaartverzorging.nl

Elk afscheid is het begin 
van een nieuwe herinnering.
Ongeacht waar u verzekerd bent, 
staan wij dag en nacht voor u klaar. 

DORPSSTRAAT 50D - ROSMALEN  |  T. 073-5223560  |  MAIL@NEXTPLUS.NL  |  WWW.NEXTPLUS.NL

NEXT ROSMALEN

FEEST JIJ MET ONS MEE OP 7 T/M 9 SEPTEMBER?

Next + is een dameskledingzaak voor de 
modebewuste, moderne vrouw met een maatje 
meer. We voeren maat 42 tot en met 60. 

Tijdens het KOM festival vieren wij ook de opening van het 
nieuwe centrum. Reden genoeg voor diverse leuke acties, 
check Facebook voor het laatste nieuws!

DORPSSTRAAT 50D - ROSMALEN  |  T. 073-5223560  |  MAIL@NEXTPLUS.NL  |  WWW.NEXTPLUS.NL

Tijdens het KOM festival vieren wij ook de opening van het 
nieuwe centrum. Reden genoeg voor diverse leuke acties, 
check Facebook voor het laatste nieuws!

DORPSSTRAAT 50D - ROSMALEN  |  T. 073-5223560  |  MAIL@NEXTPLUS.NL  |  WWW.NEXTPLUS.NLDORPSSTRAAT 50D - ROSMALEN  |  T. 073-5223560  |  MAIL@NEXTPLUS.NL  |  WWW.NEXTPLUS.NL

See you NEXT time!

Op zondag 
9 september 
hebben we elk 

uur modefl itsen!



Achterstraat 4 Helvoirt  |  06-17028131  |  info@mooimedischsportief-denbosch.nl  |  www.mooimedischsportief.nl

Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier 
en wordt gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels op 
plaatsen in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals bij de frons, het 
voorhoofd en rondom de ogen. Doordat de spiertjes niet of minder 
goed kunnen samentrekken vervagen lijnen. Met Botox® kun je 
bovendien de vorming van rimpels voorkomen en overmatig zweten 
behandelen. Het middel heeft een tijdelijk effect en de behandelde 
spier zal zich volledig herstellen na enkele maanden.

Fillers zijn injectables op basis van hyaluronzuur, een 
lichaamseigen stof met als functie vocht vasthouden. Tijdens 
het verouderingsproces neemt de aanmaak van hyaluronzuur af, 
waardoor verslapping en volumeverlies ontstaat. Door het plaatsen 
van een fi ller kunnen statische rimpels (die zichtbaar zijn in een 
ontspannen gezicht) worden opgevuld, waardoor deze vervagen 
of verdwijnen. Fillers kunnen ook gebruikt worden voor het herstel 
van volume, zoals de wangen, jukbeenderen en traangoten (wallen). 
Daarnaast kunnen bijvoorbeeld lippen worden verfraaid door deze 
wat extra volume te geven. De werkingsduur verschilt van 9 tot 18 
maanden, afhankelijk van het type fi ller.

Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek.

Drs. Alice van der Linden

“ALS U ER GOED UITZIET, VOELT U ZICH 
GOED EN STRAALT U DIT OOK UIT”
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Wat is het verschil tussenWat is het verschil tussen

Botox® en fi llers?
Veel mensen denken dat de 

functie van botox en fi llers bij het 
verminderen van rimpels hetzelfde 

is. Niets is echter minder waar.

COLUMN/MOOIMEDISCHSPORTIEF



Bij Tiepiesss leren kinderen en volwassenen perfect blind typen 
met 10 vingers! Of tekstverwerken, e-mailen en programmeren!

Blind typen met 10 vingers!

Het leren van een goede typevaardigheid is een investering voor het leven! Bijna 
iedereen heeft er vrijwel dagelijks profijt van, aldus Carmen (eigenaresse Tiepiesss). 
Een goede typevaardigheid levert tijdwinst op, kost minder inspanning en voorkomt 
gewrichtsklachten. Dankzij professionele begeleiding, betrokkenheid, positieve 
stimulans en wekelijkse lessen in een kleine groep kan iedereen bij Tiepiesss perfect 
blind leren typen!

Carmen heeft Tiepiesss opgericht in 2014. Behalve typecursussen biedt zij ook 
andere leuke, belangrijke, uitdagende cursussen aan. De vaardigheden die kinderen 
leren bij de gezellige cursus GigaPizzeria (tekstverwerken en e-mailen) en de 
vooruitstrevende cursus CodeKit (programmeren voor kids) zijn belangrijk voor hun 
toekomst en worden al actief gebruikt vanaf de brugklas!

Alle cursussen vinden plaats op haar goed bereikbare locatie in Rosmalen/Maliskamp. 
Carmen verzorgt ook cursussen op basisscholen, het voortgezet onderwijs, bij bedrijven en 
voor opleiders. Mocht u interesse hebben in een type- of computercursus op uw school of 
voor uw personeel vraag dan vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Op www.tiepiesss.com treft u alle informatie aan over de cursussen en  
kunt u iemand inschrijven. Heeft u vragen dan kunt u bellen naar  
06-50498986 of e-mailen naar tiepiesss@gmail.com.

Bij Tiepiesss leren kinderen en volwassenen perfect blind typen 
met 10 vingers! Of tekstverwerken, e-mailen en programmeren!

Blind typen met 10 vingers!

Het leren van een goede typevaardigheid is een investering voor het leven! Bijna 
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Dat heeft iedereen wel eens. Het gaat bijvoorbeeld minder goed omdat je de stof van een bepaald vak 
moeilijk vindt, of er kunnen problemen thuis zijn die je afleiden. 

COLUMN/STUDIEJUNK

www.studiejunk.nl  |  06-10990020  |  info@studiejunk.nl

Soms gaat het leren
   even niet zo lekker. 

Vind je het moeilijk om je er na schooltijd toe te zetten huiswerk te maken? Dat is niet erg. Daarom is er studie- en 
huiswerkbegeleiding van StudieJunk in Rosmalen. Wij helpen je om van die onvoldoende een voldoende te maken!

Bij StudieJunk worden diverse begeleidingsvormen op alle niveaus en voor alle leerjaren aangeboden. Met de verschillende 
diensten die er worden geboden zijn de begeleiders van StudieJunk in staat om de leerlingen zowel vakinhoudelijk als op 
persoonlijk gebied te ondersteunen. Het doel is uiteindelijk altijd om de leerling te trainen zelfstandig verder te kunnen gaan.

Heeft uw kind moeite met het inplannen van het huiswerk en het 
gestructureerd leren voor toetsen? Snapt uw kind niets van dat ene lastige 
vak en wil het hier hulp bij? Krijgt ú stress van het huiswerk van uw zoon 
of dochter? Kan uw kind beter studeren in een rustige omgeving? Er zijn 
verschillende mogelijkheden waarop we een leerling kunnen begeleiden. 

Wij bieden de volgende diensten:
• Studiebegeleiding                • Studieplek
• Toetsweekbegeleiding        • Bijlessen
• Examenbegeleiding

Ook bieden wij diverse mogelijkheden tot trainingen en workshops, zoals brugklastrainingen; Leren leren traningen; 
workshop: Plannen en organiseren & de workshop: Help! De talen!

Kijk voor meer informatie op www.studiejunk.nl
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 Age natural, 
age beautiful
Metatherapy is een 100% 
natuurlijke huidverbeterings-
methode die direct zichtbare 
resultaten geeft. Zonder dat daar 
botox, injectables of plastische 
chirurgie aan te pas komt.
Dermatude Metatherapy  
verbetert de algehele conditie  
van de huid; fijne lijntjes en 
rimpels vervagen zichtbaar, 
poriën worden fijner, de huid 
wordt steviger en krijgt meer 
elasticiteit. Met geavanceerde 
apparatuur activeert Meta 
therapy het huidvernieuwings-
mechanisme.

Eikenburglaan 35  Rosmalen
073-6450112
www.schoonheidssalon-denbosch.nl

Bij een kuur van 6 behandelingen 
ontvangt u de 

Extreme Lifting 
Crème t.w.v. 

€ 48,- gratis!



's-Avonds val je doodmoe op de bank in slaap. 
Daarna strompel je naar bed. En midden in de nacht word 
je wakker en denk je aan de taken die de volgende dag 
op je wachten. Ook denk je aan wat je nog meer moet 
doen maar waar je morgen echt niet aan toe komt. Je 
voelt de druk weer opkomen en ligt te woelen in je bed. 
Uiteindelijk val je in slaap. 

En dan gaat de wekker… de volgende dag is begonnen. 
Het liefst draai je je nog een keer om. Maar de plicht 
roept. Je staat onder de douche als een zombie. Je denkt 
aan alle taken die je deze dag moet oppakken. Je voelt de 
druk weer stijgen. En vraagt je af waar je moet beginnen.

Zo gaat het dag in dag uit. 
Ook ik heb ballen in de lucht te houden. De vraag is of 
ik ze telkens moet opvangen en weer omhoog gooien. 
Met een paar ballen gaat dat nog. Maar worden het er 
meer? Dan kom ik in de problemen. Ik ben namelijk geen 
jongleur.
 
Wil je weten hoe je de juiste ballen in de lucht houdt? 
Hoe je je dagelijkse patroon kunt doorbreken? Neem dan 
contact met me op. Ik help je graag.

Bel 06-51527282 voor meer informatie
Of ga naar www.3vitaal.nl 06 51 52 72 82 info@3-vitaal.nl www.3-vitaal.nl

Hoe hou je de juiste 
ballen in de lucht?

Vitale groet, Manon

Vo�� ��� �it����� 
��r�� v�� 
�	�l�

De hele dag door heb je het druk. Je voelt vooral de druk van alles wat je nog 
moet doen die dag. Je weet vaak niet waar je moet beginnen. Je probeert de 
taken af te werken. Maar of je nu de juiste dingen doet, dat is nog maar de 
vraag. Je stelt de moeilijke taken uit en begint met de makkelijke taken. 
Aan het eind van de dag ben je nog niet klaar.
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passend binnen ieders budget

 

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

Voor een  
uitvaart op maat
Ook als u elders verzekerd bent.

UITVAARTCENTRUM
DEN DUNGEN

Litserstraat 40 | Den Dungen

 

Persoonlyk, betrokken...  
gemoedelyk en 
       vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
073 59 437 66 Dag en nacht bereikbaar

passend binnen ieders budget

 

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

Voor een  
uitvaart op maat
Ook als u elders verzekerd bent.

UITVAARTCENTRUM
DEN DUNGEN

Litserstraat 40 | Den Dungen

 

Persoonlyk, betrokken...  
gemoedelyk en 
       vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
073 59 437 66 Dag en nacht bereikbaar

passend binnen ieders budget

 

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

Voor een  
uitvaart op maat
Ook als u elders verzekerd bent.

UITVAARTCENTRUM
DEN DUNGEN

Litserstraat 40 | Den Dungen

 

Persoonlyk, betrokken...  
gemoedelyk en 
       vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
073 59 437 66 Dag en nacht bereikbaar

WIE WIL ONS TEAM KOMEN VERSTERKEN?
Wij zoeken verzorgers die in een rooster willen werken 
als oproepkracht. Uw sollicitatie graag mailen naar 
info@koenen-oel.nl t.a.v. Karl-Heinz.



Van echte beginners tot gevorderden, net zoals u!
Alle teken- en schildercursussen zijn zo ontworpen dat iedereen, van 
beginners, die nog nooit een penseel in hun handen hebben gehad tot 
en met gevorderden, er plezier aan zullen beleven.

The Seasons Art Class® is een perfecte manier om nieuwe technieken te 
leren, waar u uw hele leven plezier van gaat hebben. Het is ook een 
geweldige manier om nieuwe mensen te ontmoeten in Den Bosch en 
het wordt beslist een leuke ervaring die u nooit zult vergeten en voor 
altijd zal koesteren! Alle volwassenen, jong en oud, zijn welkom.

Stap voor stap, we maken het heel makkelijk voor u....
We passen de teken- en schilderlessen aan de wensen van de cursisten 
aan en geven u alle hulp die u nodig heeft om uw artistieke 
vaardigheden verder te ontwikkelen. Het lesprogramma is heel 
interessant, zeer uitgebreid en erg leuk.

Seasons Art Class Den Bosch 
Lessen worden gegeven in De Muzerije
Hinthamerstraat 74 Den Bosch | 073-2110156
www.schilderlessen-denbosch.nl
mariella@schilderlessen-denbosch.nlMaak uw artistieke droom waar 

Maak de kunst die je altijd al wilde!

Nieuwe Teken- en 
Schildercursus 
The Seasons Art Class 

Nieuwe cursussen in oktober!
•  dinsdagmiddag 14:00-17:00
•  dinsdagavond 18:30-21:30
•  donderdag 10:00-13:00 

De cursussen starten op  
23 en 25 oktober 2018!
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Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST



The Table 
private dining 
en catering
Deze maand geen recept maar een kort verhaal 
over wat we bij ChocolEd nog meer doen en 
aanbieden. 

The Table is onderdeel van ChocolEd & pastry.
Daar waar Edwin zijn liefde voor chocolade wil uitdragen 
is er ook nog steeds de liefde voor de keuken.
Daarom is er The Table. Waar we private dining 
aanbieden, catering en kookdemonstraties geven, waar 
we eten op een andere manier benaderen dan je normaal 
gewend bent in een restaurant.  
Dit zie je al in de omschrijvingen van het menu en in ons 
logo. Het menu dat we om de twee maanden veranderen. 
Wat meegaat met de seizoenen. Waar passie, kennis en 
kunde, opgedaan bij verschillende toprestaurants, worden 
vertaald in verrassende gerechten. 

Chocoled & Pastry  |   Brabanthoeven 200 Rosmalen  |  06-28774482
info@chocoled-pastry.nl  |  www.chocoled-pastry.nl

RECEPT/CHOCOLED & PASTRY

MENU SEPTEMBER

Aftrappen met tomaat 
en spelt
-
Zuur, prikkelbaar, 
ochtendhumeurtje?
-
Saint Jacques
-
Happy tosti*
-
Fish and chips**
-
Ho(o)i koetje boe
-
De picknick
-
Eetbare kunst
-
"Kut", mijn ijsje 
is gevallen
-
ChocolEdjes

DINER
Menu € 45,- (5 gangen)
Bijpassend wijnarrangement + € 25,-

Menu  € 55,- (6 gangen) *
Bijpassend wijnarragement + € 30,-

Menu € 65,- (7 gangen)**
Bijpassend wijnarragement + € 35,-

Ter introductie van The Table hebben we de volgende 
aanbieding:
Boek uw diner van 7 gangen en u betaalt voor een  
6 gangen diner (geldig tot 31-10-2018).
Voor alle andere mogelijkheden betreffende catering e.d. 
kunt u ons bellen of mailen.
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VRIJDAG 14, ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 SEPTEMBER 
BOURGONDISCH ’S-HERTOGENBOSCH 
Van donderdag 13 tot en met zondag 16 september a.s. vindt voor de 30e keer 
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch plaats: een culinair spektakel, aan de voet van de Sint 
Janskathedraal, met muziek, workshops, ontspanning, een hapje, een drankje en een 
smaaksensatie om nooit te vergeten!

Naast het succesvolle Wereldterras met internationale keukens van zes restaurants, 
presenteren Bossche restaurants ook nog eens hun culinaire vakmanschap, is er 
opnieuw een wervelend muziekprogramma en een gevarieerd workshopprogramma. 
Donderdag 13 september is de 
relatieavond. 

Gratis toegang. Betaalwijze is met een 
Gerritje. De prijs van een Gerritje 
bedraagt € 1,35. Er zijn munten van 
1 Gerritje en 10 Gerritjes.
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DONDERDAG 6 SEPTEMBER  |  19.30 UUR

Officiële opening met spectaculaire show 
Joris Linssen en Caramba

VRIJDAG 7 SEPTEMBER  |  11.00 UUR

Gratis proeven en muziek 
diverse centrum festiviteiten

ZATERDAG 8 SEPTEMBER  |  10.00 UUR

Straat theater + Rosmalen talent podium
Lekker origineel outdoor

ZONDAG 9 SEPTEMBER  |  11.00 UUR

Komfestival goes Ibiza met DJ’s - Speurtocht voor 
kids - Afsluiting met Wesley Klein - Jetset Live




