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Frisse en 
   trendy kapsalon
         voor dames en heren

OOK KINDEREN 
ZIJN VAN HARTE 
WELKOM! 



Frisse en 
   trendy kapsalon
         voor dames en heren

Een perfecte coupe
Voor een fijn zittend kapsel is een goede 
coupe een eerste vereiste. Hiervoor bent 
u bij ons aan het juiste adres.
Ons team traint regelmatig onder leiding 
van topkappers op de laatste modelijnen 
en kniptechnieken. Als u bij ons binnen 
stapt zeg dan eens niet “Doe maar weer 
hetzelfde”, maar daag ons uit. 

Iets te vieren?
In onze salon bent u aan het juiste adres 
voor een feestelijk kapsel. Of het nu 
trendy of klassiek moet zijn, wij hebben 
voor alle gelegenheden het perfecte 
kapsel.

Kleur is in!
De wereld van kleuren kent voor ons 
geen grenzen. Of het nu om een tijdelijk 
kleurtje gaat of om verven, coupe 
soleil, higlights of lowlights, wij zijn er in 
gespecialiseerd. 

Mannen!
Ook voor mannen gaan wij veel verder 
dan alleen knippen. Eerste grijze 
haartjes? Laat iedereen maar roepen: 
“Dat staat interessant”. Wij hebben de 
oplossing om u uw jeugdigheid te laten 
bewaren. Grijp die kans!

Ook voor hairextensions voor langer en 
voller haar kun je bij Kapsalon Anouk 
terecht!

ANOUK & TEAM STAAN VOOR U KLAAR!

Tongelresestraat 427 Eindhoven 

040-2027061 | kapsalonanouk@gmail.com

www.kapsalonanouk.nl

Wij vinden het leuk 

om je te adviseren!
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Bruisende lezer,

Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan All in 1 Beauty en Kapsalon Anouk. Stuk voor stuk 
zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Michael Thörig



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 
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de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen



BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

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

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 02-10-18   15:16

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 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.

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   2 02-10-18   15:17
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Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 
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Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Met ons nieuwsbrievensysteem ontwerp, schrijf en manage jij je nieuwsbrief! Daarnaast 
staan wij jou als ondernemer bij met advies voor jouw e-mailmarketing campagnes. We 
brainstormen samen met jou over slimme geautomatiseerde campagnes om bijvoorbeeld 
klanten te werven, te behouden of om tevredenheid te toetsen. Wij geloven dat elke 
samenwerking start met een ontmoeting en een kop koffi e. Hoe drink jij je koffi e?

RESULTAAT HALEN UIT  JE NIEUWSBRIEF?

ONZE DROOM
Wij snappen dat het ontwerpen, bijhouden en 
strategisch inzetten van je nieuwsbrief best een 
uitdaging is. Onze droom is daarom om jou 
hierbij te adviseren en ondersteunen. Wij krijgen 
er namelijk veel energie van om een MKB’er een 
grote stap te laten zetten.

DROOM JIJ …
• van een manier om gemakkelijk te 

communiceren met klanten, relaties of 
prospects?

• van een professionele uitstraling via jouw 
digitale nieuwsbrief?

• van hulp of advies bij het strategisch inzetten 
van jouw mailings?

Maak dan eens kennis met Bobmail. 

Bobmail is een digitaal nieuwsbrievensysteem 
waarmee je als bedrijf nieuwsbrieven naar 

relaties kunt versturen zonder te investeren in hardware, 
software en IT personeel. Met Bobmail is het heel eenvoudig 
om op een professionele en persoonlijke manier te 
communiceren met jouw relaties.

Sinds 2009 adviseren en ondersteunen wij dagelijks meer 
dan 600 bedrijven met e-mailmarketing. Door de jaren heen 
hebben wij strategieën bedacht en getest die voor 88% van 
onze klanten meetbaar resultaat opleveren.

dan 600 bedrijven met e-mailmarketing. Door de jaren heen 
hebben wij strategieën bedacht en getest die voor 88% van 
onze klanten meetbaar resultaat opleveren.

RESULTAAT HALEN UIT  JE NIEUWSBRIEF?
DE BOBMAIL KENNISSESSIEBOBMAIL BLOG

PARTNERPROGRAMMA PORTFOLIO

Benieuwd wat wij 
voor jou kunnen 
maken? Bel voor 

een afspraak?

Henriëtte Ronnerstraat 5, Tilburg  |  013 - 534 8632  |  vragen@bobmail.nl  |  www.bobmail.nl
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Welkom in mijn 
danswereld!

Bij Excento vind je een zeer ruime keuze aan dansschoenen   voor de meest 
uiteenlopende danssoorten en van diverse merken. Merendeels met hak, maar  

ook bijvoorbeeld platte dansschoenen voor ballet, jazz en dergelijke. En... wat  
veel mensen niet weten, je kunt bij   Excento ook terecht voor bruidsschoenen! 

EXCENTO
 VOOR EEN GOED  

EN GEDEGEN ADVIES  

EN UITSTEKENDE  

SERVICE

Bij Excento vind je een zeer ruime keuze aan dansschoenen
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Aanbod
“Voor ieder wat wils dus en dat geldt voor jong en oud, man en vrouw. De 
focus ligt op schoenen, maar daarnaast verkoop ik ook wat danskleding, 
zoals een latinorok, een ballroomrok, dansleggings en broeken en natuurlijk 
een uitgebreide collectie mooie balletpakjes.” 

Onderscheidend
“Ik concentreer me op kwalitatief goede schoenen die in Europa worden 
gemaakt, in veel gevallen handgemaakte of zelfs op maat gemaakte 
schoenen. Je betaalt hier misschien wel wat meer voor, maar als je 
investeert in goede schoenen, zul je merken dat je daar veel langer  
plezier van hebt. Kenmerkend is ook dat ik, indien mogelijk,  
uitgebreid de tijd neem voor al mijn klanten. 
Dat maakt het werk voor mij ook zo leuk, want 
vanuit een gedeelde passie voor dansen 
ontstaan altijd mooie gesprekken. 

Daarnaast kun je bij Excento altijd 
rekenen op een goed en gedegen 
advies en uitstekende service.”

BRUISENDE/ZAKEN

 Sandra Wijffelaars 
 Dansschoenen in de breedste zin 

van het woord, dat is waarvoor je bij 
Excento in Tilburg terecht kunt; een 
winkel die is ontstaan vanuit een 

passie voor dansen...
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DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.

16

Adem in, 
adem uit... 
    en re(f)lax
Nieuw: Bij Helende Voeten kun je nu ook Adem halen! 
Adem = leven! Meer adem = meer leven! Een ademsessie is een oefening om je hele ademhalingssysteem goed te openen. 
Hierdoor adem je letterlijk de levensenergie naar binnen. En dat voel je direct! Ervaar diepe ontspanning, nieuwe sensaties. 
Ook in combinatie met mijn holistische voetreflex sessies worden blokkades opgeheven, ontstaan er nieuwe inzichten en 
krijgen lichaam en geest nieuwe levenskracht.

Dus loop je jezelf voorbij? Gun je dan een adempauze en boek een voetreflex- en/of ademsessie 
voor ontspanning en meer energie!

Vergoeding voor voetreflex (zonder verwijsbrief van dokter) is door veel zorgverzekeraars mogelijk bij aanvullende verzekering.
Zie https://www.ber-voetreflexologie.nl/behandeling/zorgverzekeraars

€ 10,- 
KORTING 

OP UW EERSTE 
SESSIE 
Geldig t/m 

31 maart 2019

Sprookjesbosch 78 Eindhoven  |  06-22978643  |  www.helendevoeten.nl
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GLOEDVOLLE 
SFEERMAKERS 
VAN MEIJS

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

BAOBAB COLECTION
Bij MEIJSWONEN noemen we onze interieuraccessoires Mooie Meijsjes. De geurkaarsen 
van Baobab Collection maken deel uit van de Allermooiste Meijsjes; handgemaakt van 
pure ingrediënten zijn het stijlvolle sfeermakers met een diepe, elegante geur. Hoewel ieder 
exemplaar uniek is hebben ze allemaal dezelfde goede eigenschap: ze brengen gezellig-
heid in huis tijdens donkere winterdagen. Zeker zestig branduren lang. Een super cadeau 
voor zowel vriend als vriendin. Of hou hem lekker. Herken jezelf bij MEIJSWONEN. 
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De Cambodia-Dutch Organization ondersteunt de Cambodjaanse 
bevolking met diverse grote en kleine projecten. Hoofddoel van de 
stichting is het werven van fondsen en  donateurs ten behoeve van 
onderwijs, water- en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en 
werkgelegenheid. Op de langere termijn willen we zelfredzaamheid 
 stimuleren zodat men minder afhankelijk is van hulp van buitenaf.

Extra inkomsten voor ons goede doel komen tot stand via ons 
 tweedehands winkeltje in Eindhoven, dat wordt  gerund door onze 
 vrij willigers. Elke woensdag en zaterdag van 11:00 - 16:00 uur kan je 
hier komen snuffelen of je overtollige textiel en spulletjes brengen. 
Naast mooie tweedehandskleding, serviesgoed en boeken verkopen 
we ook heel  leuke fairtrade spullen en een  bijzonder superfood van  
de Moringa-Oleifera boom waaronder een heilzame en lekkere thee.  
Je vindt ons winkeltje achter Floralaan Oost 162 aan het garageplein.                                                                                         

w w w. c a m b o d i a - d u t c h . o r g

Snuffelen voor het goede doel



BINNEN/BUITEN

Maarten ter Horst, de presentator van het 
populaire TV-programma All You Need Is 
Love, verdwijnt op de vooravond van de 
befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat 
zijn redactie het weet naar de Schotse 
hooglanden. De kerstspecial komt steeds 
dichterbij en de producer en assistent Japie 
zoeken wanhopig naar een nieuwe host.
Ondertussen bereidt ook de rest van 
Nederland zich voor op kerstavond en wordt 
de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het 
hen om zonder Dr. Love gebroken harten te 
lijmen en alle geliefden te herenigen?
Deze fi lm draait vanaf 6 december. 

FILMPJE KIJKEN
ALL YOU NEED IS LOVE

 AGJE UIT
KERSTMARKT 
DORDRECHT

D

De kerstmarkt in Dordrecht is een 
jaarlijks festijn van drie dagen. Met 
een parcours van ruim 2,5 kilometer 
lang en meer dan 200 kramen is 
het de grootste kerstmarkt in 
Nederland. De route van de kerst -
markt loopt niet alleen door de 
binnenstad van Dordrecht, maar 
ook langs de haven. Hier zie je vele 
typisch Hollandse rond- en 
platbodemschepen fraai versierd 
met duizenden lichtjes. Naast 
talloze kerststalletjes vind je in de 
gehele binnenstad podia met 
optredens. Hier worden onder meer 
kerstliederen in allerlei stijlen ten 
gehore gebracht. 
14 - 16 december 2018
Kijk voor meer informatie op
kerstmarktdordrecht.nl

BOEKJE LEZEN JASMINE MUTS
“Jasmine Muts dat ben ik, maar 
misschien herken je jezelf? Ik vind 
mezelf vooral heel gewoon. Oké, ik beland 
weleens in onvoorziene situaties en geef er 
dan zo snel mogelijk een vrolijke draai aan. 
Dat lukt niet altijd, maar in ieder geval ga ik 
liever bellenblazen dan stofzuigen.”
Het boek van Jasmine Muts is gebaseerd 
op een gedeelte van de waarheid en bevat 
speelse verhalen. De humorvolle 
beschrijvingen maken het een lekker 
leesbaar en vermakelijk boek. Een fi jn 
cadeau voor deze of volgende feestdagen!
HET BOEK VAN JASMINE MUTS is vanaf 
14 december voor € 12,95 verkrijgbaar 
bij de (online) boekhandel.

Mail ‘BRUIST’ naar jasminemuts@gmail.com en maak kans op dit boek!

Mail 
& Win
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Snuffelen voor het goede doel
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ALL IN 1 BEAUTY
Bij ons kunt u terecht voor 
diverse behandelingen op 

het gebied van uiterlijke 
verzorging zoals knippen, 

kleuren, opsteken, 
acrylnagels, nail art, 

gezichtsbehandelingen, 
wimperextensions, 

wenkbrauwen hairstroke, 
manicure, pedicure, visagie 

en nog vele extra’s.

Met trots mogen wij u vertellen dat we  
DISTRIBUTEUR van URBAN NAILS zijn geworden! 
U kunt bij ons alle producten van Urban Nails kopen. 

LASHLIFTING
Heeft u lange wimpers van uzelf ? Dan is lashlifting 
iets voor u, door middel van een vloeistof worden uw 
wimpers in een mooie krul gelift.

CRYOLIPOLYSE (VETBEVRIEZING)
Last van hardnekkige vetrolletjes? Maak een afspraak 
voor een persoonlijk advies.

WIMPEREXTENSIONS 
Heeft u ook altijd lange en/of volle wimpers gewild? Dan 
zijn wimperextensions iets voor u. We maken hierbij 
gebruik van de technieken One-by-One, 3D en Russian 
Volume. 

MICROBLADING
Microbladen is de nieuwste techniek om op een 
natuurlijke manier semipermanente wenkbrauw 
make-up aan te brengen. Met semipermanent wordt 
bedoeld dat dit dus niet hetzelfde is als een permanente 
tattoo. Dit betekent dus ook dat je na ongeveer 2 jaar 
een nieuwe vorm zou kunnen aanbrengen. Het voordeel 
hiervan is dat je bij de trends kunt blijven, want iedereen 
weet dat de trends van wenkbrauwen enorm kunnen 
veranderen van dik naar dun. Microblading (ook wel 
genoemd hairstroke) betekent messentechniek, hierbij 
tekenen wij met een manuele pen met steriele ultra 
dunne naaldjes met vegende bewegingen de wenkbrauw.
Deze techniek is geschikt voor alle huidsoorten.

THREADING 
Met threading, ofwel threaden of epileren met touw, 
worden je wenkbrauwen in de perfecte vorm gestyled.
Hier worden je wenkbrauwen nog strakker van dan met 
een pincet omdat ook alle donshaartjes meegenomen 
worden, waardoor je een mooie, verzorgde en sprekende 
blik krijgt. Threading kan ook de ongewenste haartjes 
op het hele gezicht verwijderen, bijvoorbeeld op de 
bovenlip, kin, wang etc. Threading zorgt er ook voor dat 
de haartjes die verwijderd worden langer wegblijven, 
zachter en dunner worden. 



Rechtestraat 50B, 5611 GR Eindhoven
+31 615 26 7338  |  +31 40 737 0585
info@Allin1beauty.nl  |  Allin1beauty.nl

GEZICHTSBEHANDELING
Wij werken met het merk Mesoestetic; daar draait het echt om huidverbetering, 
resultaat dat je meteen ziet na 1 behandeling!  Wij gebruiken producten die parfum vrij 
zijn en natuurlijke stoffen bevatten. Een gezichtsbehandeling is heel ontspannend en 
rustgevend, je kunt er lekker 1,5 uur van genieten. Wij hebben 2 mogelijkheden; een 
huidverbeterende behandeling of de wellness behandeling. Bij de huidverbeterende 
behandeling werken we met peelings die diep doordringen in de huid en ervoor zorgen 
dat je een nieuwe huid aan gaat maken, zodat je van problemen als pigmentvlekken af 
komt. Bij de wellness behandeling is het puur reiniging, onzuiverheden verwijderen en 
ontspannen. Ook hebben wij de anti aging lijn.
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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Gouden
5

BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com

9

10

11 12

8

7

Gouden
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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.

Geniet             van
de feestdagen

 Like & Share
Lezersacties met
mooie december
cadeaus

EINDHOVEN DECEMBER 2018 WWW.EINDHOVENBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!
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Van Mossel Ford Den Bosch
Afrikalaan 2
T: 073 648 70 10

Van Mossel Ford Veghel
Vanderlandelaan 1
T: 0413 36 49 26

DE GEHEEL VERNIEUWDE

FOCUS WAGON
PUUR RIJPLEZIER...

€ 24.765
V A N A F P R I J S

€ 333 P/M 
P R I VAT E  L E A S E

Van Mossel Ford Eindhoven
Meerenakkerweg 3A
T: 040 800 19 70

Van Mossel Ford Helmond
Varenschut 17J
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Pure luxe bij

Sani Resort is de thuisbasis van vijf meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels die wereldwijd worden erkend door toonaangevende 
reisorganisaties. In elk van de vijf hotels zijn zeer ruime suites voor 
mensen die gesteld zijn op topluxe en voor families natuurlijk. 
Met een tot drie aparte slaapkamers, ook met privétuin of privé-
zwembad en soms direct aan zee gelegen, luxueus uitgerust met 
exclusieve badkamerproducten. Pure luxe bij Sani Resort! 

Intiem en exclusief Sani Asterias
Stel je voor... Een elegant boetiekhotel 
gelegen aan een gouden zandstrand dat 
verleidelijk wacht bij het azuurblauwe 
water van de Egeïsche Zee. Elke luxesuite 
is speciaal ontworpen voor ultiem comfort 
en discretie, sommige op een domein 
van 500 m² en met privézwembad. In 
alle rust en met een uniek uitzicht op de 
Sani jachthaven is het genieten van de 
fi jne menu’s die Michelin-sterrenchefs 
voor u hebben bedacht. Een intiem diner 
met z’n tweetjes op het strand of in de 
privacy van de eigen suite behoort tot de 
mogelijkheden. In de spa met signatuur 
Anne Semonin wacht een exclusieve 
behandeling. Het Asterias team staat klaar 
om aan alle wensen van de gasten te 
voldoen. Harmonie is een perfect gevoel.

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

Pure luxe bij Resort

NIEUW VOOR 2019 
Sani Suite Collection
De Sani Suite Collection tilt Sani Resort 
naar een ongeëvenaard niveau van 
service. Gasten kunnen hun vakantie 
volledig personaliseren. Hiermee laat 
Sani Resort de concurrentie, die ook 
suites aanbiedt, volledig achter zich. Sani 
biedt stijl, luxe en exclusiviteit, met zorg 
samengesteld en exclusief voor de gasten. 
Sani staat erom bekend de hoogste 
standaard van service aan zijn gasten te 
bieden. Met Sani Suite Collection wordt 
deze service nu naar een nog individueler 
niveau gebracht, speciaal ontworpen 
voor gasten die in geselecteerde 
suites verblijven. Gasten hebben de 
mogelijkheid om hun vakantie op maat te 

creëren volgens hun eigen wensen. 
Dit omvat onder andere de optie 
van een gepersonaliseerde minibar, 
vooraf geboekte diners & spa-
behandelingen, kinderopvang in 
de crèche, aangepaste activiteiten 
voor kinderen en families en 
gepersonaliseerde voorzieningen 
in de kamer, aangepast aan hun 
behoeften. Ook in de kamer zijn er 
opties op maat, zoals een keuze in 
kussens.
Deze ongeëvenaarde persoonlijke 
service is ontworpen om ervoor 
te zorgen dat elk element van 
het verblijf van de gast echt 
buitengewoon is en een ervaring 
die ze altijd zullen onthouden.
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We beginnen op de fi ets. ‘Paris à Vélo’ bestaat al 
even, maar de thematochtjes zijn uitgebreid. 
Deskundige gidsen leiden je langs charmante, 
verkeersarme straten. De meest populaire tour is 
‘Coeur de Paris’. Maar heel origineel is ‘Paris Villages’ 
waarbij je minder bekende plekjes van de stad 
bezoekt. De uitstap duurt telkens drie uur en wordt 
afgelegd in een heel rustig tempo met diverse haltes. 
Een leuke manier om Parijs 'te doen'.

December, de maand van tijd maken voor elkaar en familieuitstapjes. Laat de 
kerstboom thuis voor wat het is en breng de feestdagen eens anders door. Bruist
zet enkele tips op een rijtje om Parijs op een speciale manier te ontdekken.

Laten we ook de Batobus niet vergeten. Dat zijn 
waterbussen met 8 haltes aan de Seine. Je bent 
op wandelafstand van de belangrijkste beziens-
waardigheden zoals het Musée d'Orsay of de 
Eiffeltoren. Minder duur dan een taxi of een 
bateau-mouche, veel leuker bovendien en je 
hebt geen last van de fi les!

Wist je dat er een wandelroute door Parijs loopt? 
Tussen het Bois de Boulogne en het Bois de 
Vincennes bevindt zich een 19 kilometer lang 

Een ander fantastisch bezoek: een romantisch, dol komisch 
ritje met een 2-pk'tje over de Champs-Elysées. De 2CV is een 
cultwagen en hét symbool van de French touch. Dit icoon 
speelt tegenwoordig de hoofdrol in een reeks stadstours waarbij 
je met een privéchauffeur langs onbekende plekken rijdt. De 
chauffeur spreekt Engels en Frans, voorziet fotostops en geeft 
tips voor restaurants, bezoeken, een avondje uit, et cetera. 
Jij leunt lekker relaxed achterover op de achterbank en geniet 
ondertussen van al het moois waar jullie langs komen.

maar dan andersParijs
BRUIST/REIZEN

wandelpad dat met bescheiden 
rode en gele stippellijnen is 
aangegeven op de straat-
lantaarns. Hier ontdek je niet 
alleen enkele verborgen plekjes 
van de stad, maar ook haar 
idyllische karakter. Je komt 
langs Russische blokhutjes van 
de Expo van 1870, het Musée 
Rodin, een 19de eeuwse 
pagode, de Jardin des Plantes 
en zelfs door een wijngaard 
in het Parc de Bercy!

WIST JE 
DAT ER EEN 
WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?

Een buurt waar je ook heerlijk kan rondslenteren is 
Les Buttes aux Cailles, vlakbij de Place d'Italie. 
Het is een soort van klein dorpje binnen Parijs, met 
cafeetjes, designerwinkels, enz. Ook in Les Abbesses, 
tussen Pigalle en Montmartre, kun je wandelen in 
kleine straatjes met een aangename en ontspannen 
sfeer. Bovendien zijn de winkels er open op zondag.

Als je te vroeg in het Gare du Nord bent voor je 
terugreis met de Thalys, profi teer er dan nog even 
van om naar de Indiase buurt te gaan. Vlak naast 
het station vind je een lange straat met Indiase 
kledingwinkels, eethuisjes en voedingswinkels.

maar dan anders
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WANDELROUTE 
DOOR PARIJS 
LOOPT?
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www.eigentijdsezorg.nl

Stationsstraat 1, 

Helmond    

0492 - 79 29 39

Botox en fi llers
De laatste decennia is gebleken dat het werkingsmechanisme van Botox 
niet alleen voor medische doeleinden, maar eveneens ter bestrijding van 
huidverouderingsverschijnselen kan worden ingezet. Dr. Roeland Ceulen 
gebruikt Bocouture, Dysport en Botox, alle drie zijn merknamen van 
Botulinetoxine. Voor het leesgemak gebruiken we in de tekst de kortere 
en bekendere term Botox. 

Wanneer Botox?
Storende rimpels, plooien of huiddefecten in het gezicht kunt u laten behandelen bij 
Ceulen Huidkliniek door middel van Botox en fi llers. Rimpels worden veroorzaakt 
door het samentrekken van aangezichtsspieren die vlak onder de huid liggen. 
Wanneer u lacht, fronst of boos kijkt, vormen zich fi jne lijntjes. Naarmate we ouder 
worden, wordt onze huid minder elastisch en zijn deze rimpels steeds beter 
zichtbaar. Injectables, waartoe Botox en fi llers behoren, worden gebruikt om rimpels 
te verzachten of zelfs geheel te laten verdwijnen. 

Hoe werkt Botox?
Botuline toxine, kortweg Botox, is een middel dat de aangezichtspieren in de huid 
tijdelijk verslapt en uitschakelt. Het kan de rimpels op het voorhoofd, boven de neus 
en rond de ogen (kraaienpootjes) verzachten of zelfs geheel laten verdwijnen. Botox 
wordt via een minuscule naald rechtstreeks in de spier gespoten. Na enkele dagen is 
het effect merkbaar en na een maand optimaal. Na vier tot zes maanden is de Botox 
uitgewerkt en uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalings-
behandeling. Een Botoxbehandeling bij Ceulen Huidkliniek duurt ongeveer vijftien 
minuten. De behandeling is vrijwel pijnloos, een verdoving is dan ook niet nodig.

Ceulen Huidkliniek is ontstaan 
vanuit de overtuiging dat sommige 

routinematige behandelingen 
effi ciënter kunnen worden gedaan 
in een gespecialiseerd zelfstandig 

behandelcentrum dan in een ziekenhuis.

Korte communicatielijnen en 
effi ciënte behandeltrajecten

Hierdoor hebben we geen wachtlijsten 
en houden we de kosten laag. Dit ziet u 

terug in onze tarieven.

Wij werken met een vast team 
van betrouwbare, gekwalifi ceerde 
dermatologen en huidtherapeuten 

die zich inzetten voor elke individuele 
patiënt. Persoonlijk contact vinden wij 

belangrijk, bij ons bent u geen nummer.

Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

SNEL, GOED 
EN BETAALBAAR.

-
Bel nu voor een 

afspraak!

Resultaat?
Ongeveer drie dagen na de behandeling is vijftig procent 
van het eindresultaat reeds zichtbaar. Het optimale 
resultaat kunt u na verloop van twee weken na de 
behandeling verwachten. Het cosmetisch effect blijft 
vervolgens drie tot zes maanden behouden, afhankelijk 
van het aantal behandelingen en de kracht van de spieren.

Je verblijft onbezorgd bij ons in onze mooie woning en 
wij trachten jullie zoveel mogelijk te ontzorgen door jullie 
een week, midweek of weekend op maat te verzorgen. 
Contacteer ons en stel gerust jouw vraag!

Barry en Rolf
Aisne 17, 6941 Durbuy 
0032(0)486/78.88.30
barry@arduennaexperience.be
www.arduennaexperience.be

Kom genieten van een verblijf op maat!

Nieuw in Durbuy! Zin in een  
culinair weekend, een wandel-
weekend? Of een weekend op 
stap met de fotograaf?

Beleef de Ardennen met al je 
zintuigen

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

Fitnessapparatuur  •  Fitnessaccessoires  •  
Fitnesskleding  •  Sportvoeding

Fitwinkel Helmond
Europaweg 93b-95

5707 CL Helmond
+31 (0)49 - 275 90 05 

info@fitwinkel-helmond.nl
fitwinkel-helmond.nl
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Resultaat?
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Snelle en 
duurzame 
huidverbetering

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

Een beduidend jonge, frisse, stevige, 
egale en gladde huid en dat op een 
milde en pijnloze manier… MedCos MSP!
Begin het jaar met een mooie stralende huid

www.schoonheidssalonassepoester.nl

MICRO SKIN 
POLISH 

NU € 49,50
 I.P.V. € 62,50PER BEHANDELINGIN JANUARI EN FEBRUARI 2019!
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De winter is dichtbij en de temperaturen gaan omlaag, dan is het lekker om iets warms  
mee te nemen naar school of het werk. Een heerlijk vers, zelfgemaakt soepje of  
verwarmende thee met verse gember, citroensap, honing en een kaneelstokje bijvoorbeeld.  
In deze vrolijke, lekvrije thermosflessen kun je het veilig meenemen. Het favoriete  
soeprecept van mijn kinderen is deze zoetige tomatensoep. Eenvoudig te maken en  
natuurlijk ook lekker voor grote mensen. 

Recept:
Ingrediënten: 2 blikjes tomatenblokjes zonder toevoegingen, een gesnipperde ui, 2 verse 
laurierblaadjes, 2 stengels bleekselderij in kleine stukjes, stuk wortel (5 cm) geraspt, 3 plakjes verse 
gember, scheut gembersiroop, 2 groentebouillonblokjes, water, olijfolie, evt wat zout en peper. 
Bak de ui, bleekselderij en wortel op een laag vuurtje in olijfolie aan, tot de ui glazig is. Voeg de 
plakjes gember, laurierblad en blikjes tomaat toe. Vul een van de blikjes met 
water en giet dit erbij. Laat dit langzaam aan de kook komen, voeg de 
bouillonblokjes en gembersiroop toe en laat het nog 10 minuten op een laag 
vuurtje pruttelen. Eventueel peper en zout naar smaak toevoegen. Geef je 
kinderen wat volkoren soepstengels mee, samen met deze lekkere 
soep in de thermosfles en ze smullen gezond, op school!

In mijn webshop vind je alles om 
van de lunch een feest te maken!
www.hellolunch-shop.nl.

Hello Lunch

Eigenaresse: Katrien Smetsers-Mercx
facebook: HelloLunchbyHelloKatty
Katrienmercx@hotmail.com
www.hellolunch-shop.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Ik ben Katrien, eigenaresse van HelloLunch. Gek op lunch-gadgets, 
gek op mijn kinderen en altijd op zoek naar recepten voor gezond én 
lekker eten.

 Groet Katrien
Ideaal 
voor op 
school!

BRUISENDE/ZAKEN

De winter is dichtbij en de temperaturen gaan omlaag, dan is het lekker om iets warms 

verwarmende thee met verse gember, citroensap, honing en een kaneelstokje bijvoorbeeld. 
In deze vrolijke, lekvrije thermosflessen kun je het veilig meenemen. Het favoriete 
soeprecept van mijn kinderen is deze zoetige tomatensoep. Eenvoudig te maken en soeprecept van mijn kinderen is deze zoetige tomatensoep. Eenvoudig te maken en 

Hello Lunch
Ik ben Katrien, eigenaresse van HelloLunch. Gek op lunch-gadgets, 
gek op mijn kinderen en altijd op zoek naar recepten voor gezond én 



Wilhelminaplein 64a Best  |  0626807465  |  www.choco-en-zoet.nl

Voor de mooiste 
kerstchocolade 
gaat u naar...

Wilhelminaplein 64a Best  |  

Wilhelminaplein 16 Best  |  0499-373032
info@pluk-bloemen.nl  |  www.pluk-bloemen.nl

Wilhelminaplein 16 Best  |  0499-373032

Voor de mooiste Kerst!

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

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

Tips voor
feestdagen

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

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

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

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

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

stralende

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!



Tongelresestraat 160 Eindhoven
040-2434983
www.dierenspeciaalzaakharriehendriks.nl

                    Dierenspeciaalzaak 
                       Harrie Hendriks     
                       
                                         
                                     

 

                    
                      
                    
                                        

Brouwer 1 Eersel  0631919429  www.pilatespremiumplace.nl

VLAKBIJ SNELWEG, MAKKELIJK BEREIKBAAR, GRATIS PARKEREN

Geef jezelf
aandacht cadeau!    
In onze unieke Pilates studio
midden in De Kempen kun je 
terecht voor persoonlijke en
professionele begeleiding.    

WWW.FUNNYTRENDS.NL
Bogardeind 45 Geldrop | 040-2860506  

Deze hele maand op alle 
tuigjes, riemen en halsbanden

40% KORTING!

WWW.FUNNYTRENDS.NL

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI
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Storende plekjes en vlekjes op de huid 
Pigmentvlekken zijn 
vlekjes die lichter of 

donkerder zijn dan de 
rest van de huid. De 

vlekken ontstaan veelal 
door blootstelling aan 

ultraviolette (UV) straling 
door de zon of door 

gebruik van zonnebank. 

Zwangeren hebben door hormonale schommelingen een groter risico op 
pigmentvlekken, ook wel zwangerschapsmasker genoemd. Pigmentvlekken 
kunnen met verschillende methodes worden behandeld, deze hebben wij 
voor u op een rijtje gezet. Niet alle behandelingen zijn mogelijk bij elke patiënt. 
De behandelingen kunnen ook gecombineerd worden uitgevoerd. 
De huidtherapeut bekijkt tijdens het intakegesprek en onderzoek 
welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt.

Behandelingen en camoufl ageproducten kunnen vergoed worden uit 
uw aanvullende verzekering.

Behandelmogelijkheden:
• Chemische peelings
• IPL- of lasertherapie
• Camoufl agetherapie

De behandeling kan vergoed worden vanuit uw aanvullende 
zorgverzekering.
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ONBEPERKT GENIETEN

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

van kleine gerechtjes

Patisserie & Zo
Oudartstraat 16 ,Helmond

06 13 17 23 84
www.patisserieenzo.nl

V�  assend, 
e� lijk en 
smaakv� 

Zin in een gezellige,
zoete middag?

Kom eens langs voor
een workshop!

42

06 - 39799550
www.rijschoolperry.nl

Gratis
proefrijles!

Rijschool Perry

LESPAKKET
INCL. EXAMEN AL 
VANAF € 899,-

Kijk voor alle pakketten
op rijschoolperry.nl en vraag

eenvoudig jouw gratis en
vrijblijvende proefles aan

bij Rijschool Perry!



4343

Gagelstraat 6   5611 BH     Eindhoven               040-7370638

www.bijalbrecht.nl                                                                    eten@bijalbrecht.nl

onze visie: 
Iedereen kan culinair genieten van veganistische gerechten, óók als je een lief-

hebber bent van een stukje vlees of vis, of als je gebonden bent aan een dieet.

Gerechten die jouw smaakpapillen uitdagen, 
volledig vegan zijn met een minimale footprint.

Met de foodexperience geef je de chef de vrije hand om andere
componenten te combineren in de gerechten en nieuwe gerechten te creëren 

die jouw smaakpapillen laten lachen.



Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
 Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een 
enorm succes. 

 De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen. 

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig geen 
taboe meer. Wil je verschillende producten 
uitproberen die Christian en Anastasia ook 
zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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WOENSDAG 5 DECEMBER 20.00 UUR
GUIDO WEIJERS  
DE OUDEJAARSCONFERENCE 2018
Guido Weijers speelt De Oudejaarsconference 
2018. Géén nieuwjaars-conferentie, géén 
Oudejaarsshow, maar De Oudejaarsconference. 
Hij sleurt u mee door het afgelopen jaar met een 
heel arsenaal aan gevaarlijke munitie en rake 
grappen. Confronterend, intelligent, wars van 
regels en vooral met veel humor. In het theater 
is fantasie echt en de confrontatie puur. Theater 
is uitzoomen en jezelf overgeven. Ontsnappen 
aan de ratrace of aan de waan van de dag. 
Vanzelfsprekend dat De Oudejaarsconference 
2018 in deze fase nog een try out is. 
Prijs volwassenen € 28,50

Parktheater Eindhoven, Theaterpad 1, 
Eindhoven
www.parktheater.nl

ELKE WOENSDAG T/M 19 DECEMBER 
11.00 - 17.00 UUR
EXPO INKTSPOTPRIJS
Het Ton Smits Huis is weer blij dat de cartoons 
over nationale en internationale actualiteiten uit 
het afgelopen politieke jaar 2017/2018 getoond 
kunnen worden. Van de meer dan honderd 
inzendingen voor de Inktspotprijs 2018 heeft 
ons museum een keuze gemaakt van 
vierenveertig prenten. 
De grote namen zijn weer ruimschoots aanwezig 
met hun werk: Collignon, Bertrams, Paul 
Kusters, Tjeerd Royaards, Tom Janssen en nog 
vele anderen. Maar ook minder bekende namen 
laten zien hoe zij op geestige wijze situaties 
becommentariëren met hun bitterzoete, vileine, 
verrassende tekeningen als middel om zaken 
aan de kaak te stellen.

Ton Smits Huis, Jacob Reviuslaan 25, Eindhoven
http://tonsmitshuis.nl

MAANDAG 10 DECEMBER 20.00 UUR 
THE ELVIS CONCERT | CHRISTMAS EDITION
Jaarlijks concert in kerstsfeer met originele 
muzikanten van Elvis Presley.
‘This is as close as it gets!’
Muzikale ontdekkingsreis met Dwight Icenhower, 
drummer Bob Lanning, percussionist Eddie 
Graham en de Barcelona Big Band die voor Ev

en
em

en
te

nEindhovenEindhoven



eens en altijd laat zien dat de muziek van Elvis springlevend 
en tijdloos is. Ook ETA Dwight Icenhower en andere 
topmuzikanten dragen bij aan deze speciale kersteditie.
Q&A met de muzikanten
Ontmoet, stel vragen, vraag om een handtekening of selfie 
tijdens een meet & greet met de mensen die Elvis Presley 
persoonlijk hebben gekend!

Effenaar, Dommelstraat 2, Eindhoven
www.effenaar.nl

DINSDAG 11 DECEMBER 20.30 UUR
ZATERDAG 5 JANUARI 20.30 UUR
DONDERDAG 25 APRIL 20.30 UUR 
THE LAUGHING LIZARD | INTERNATIONAL
Een ongedwongen sfeer, er klinkt muziek. Een MC komt op 
en kondigt de eerste comedian aan. Wie zou het zijn? 
Onmisbaar voor je broodnodige portie humor en ontspanning: 
de comedy-avonden van The Laughing Lizard. Ook dit 
seizoen zijn er vijf Nederlandstalige en vier Engelstalige 
afleveringen. Iedere avond betreden er zowel comedians als 
cabaretiers het podium, van bekende namen tot aanstormend 

talent. Noteer deze avonden alvast in uw agenda! “Leuke 
setting, zo in café-stijl”, “Great night, I rolled off my chair 
laughing.”
Parktheater Eindhoven, Theaterpad 1, Eindhoven
www.parktheater.nl

VRIJDAG 14 DECEMBER 20.00 UUR 
TOP 2000 LIVE | FIRE!
Vuur is in deze editie van de Top 2000 Live de invalshoek 
waarmee de nieuwe setlijst van de elfkoppige band wordt 
samengesteld. Nieuwe liedjes, artiesten en stijlen vermengen 
zich in de jaarlijkse top 2000 update met de bekende 
hoogtepunten. Voorop in deze tour staat een heerlijke avond 
vol klassiekers, eendagsvliegen en vergeten pareltjes uit het 
legendarisch rock, pop, soul en Nederbeat-repertoire vanaf 
de sixties tot nu. Kippenvel, meezingen, swingen en genieten 
maar!
Parktheater Eindhoven, Theaterpad 1, Eindhoven
www.parktheater.nl

VAN 14 DECEMBER 2018 T/M 6 JANUARI 2019 
FIJNE FEESTDAGEN IJSBAAN
Van 14 december 2018 t/m 6 januari 2019 ligt er weer ijs op 
de markt in Eindhoven en kan er naar hartenlust geschaatst 
worden! De kunstijsbaan van ruim 500 vierkante meter is dit 
jaar voor het eerst bijna helemaal overdekt en zorgt voor fijne 
feestelijke gezelligheid in Eindhoven, ook met minder weer!  
Je kunt dagelijks komen schaatsen. De ijsbaan is alleen 
toegankelijk met ijshockeyschaatsen of kunstschaatsen.
Vrijdag 14 december vanaf 17.00 uur open.
Dagelijks van 11.00 tot 23.00 uur. Met uitzonderingen voor 
24 en 31 december dan is de eindtijd 18.00 uur.
Tarieven:
Gebruik ijsbaan incl. schaatsen € 5,50 p/persoon
Kortingsarrangement, op wens van veel schaatsers, 12 keer 
schaatsen voor € 55,-.

Markt Eindhoven, Markt 1 Eindhoven
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