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December: een maand waarin we de Goedheiligman welkom 
heten. Waarbij we verwachtingsvol het liefst iedere ochtend eerder 
naar beneden gaan om te kijken of er iets in onze schoen zit.

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

Hoe maken we december tot 
      een  onvergetelijke
         feestmaand? 

PEDAGOGISCH COLUMN /HELGA VAN SOELEN PEDAGOGISCH COACH VAN KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE 

Waarbij we als we Sinterklaas en zijn vervolg hebben uitgezwaaid naar huis rijden en onderweg 
een kerstboom kopen. Samen oliebollen bakken voor een gezellige avond waarbij we ’s nachts 
wakker mogen worden om naar het vuurwerk te kijken. December: je bent een fantastische 
feestmaand, maar je zorgt daarmee ook voor de nodige spanning rondom cadeautjes en 
geschminkte mensen, voor prikkels en onvoorspelbaarheid. Wat kunnen we naast het bieden 
van structuur nog meer doen?

Tips: 
1.  December-kalender. Maak samen met je kind een aftel-kalender. Schrijf op deze 

kalender alle leuke en wellicht spannende dingen die gaan gebeuren in deze maand. 
2.  Plan een rustdag. Plan een pyjamadag, of een dag dat je even helemaal NIKS doet.  

Als Sinterklaas weg is, ruim alles op en haal de kerstboom bijvoorbeeld een weekje later.  
3.  Laat je kind kiezen, of maak soms een keuze voor je kind. Je hoeft niet bij drie 

verschillende intochten te zijn. Sinterklaas wel of geen hand geven of bij hem op schoot, 
laat hierin de keuze aan je kind. 

              4.  Naar buiten. Ga in deze tijd extra veel naar buiten. Ondanks dat we de 
neiging hebben om lekker warm binnen te blijven is buiten zijn heel belangrijk 
in deze tijd van het jaar.  
 
Geniet bovenal van het gezellige samenzijn. Maak mooie en 
onvergetelijke herinneringen met elkaar!  
Fijne Feestdagen!



Het centrum van Rosmalen heeft een ware metamorfose ondergaan. 
Met een ongelooflijk strakke planning heeft de aannemer het centrum in iets 
meer dan een jaar tijd een compleet nieuwe look gegeven. In mijn ogen een 
bijzonder knappe prestatie, met een resultaat waar iedereen dik tevreden over 
is. Op 6 september jl. was de officiële opening, het startsein van een nieuw 
begin. Veel ondernemers in het centrum hebben die gelegenheid gebruikt om 
de winkel op te frissen en klaar te maken voor een nieuw begin, het is net alsof 
iedereen er nóg meer zin in heeft om er samen iets moois van te maken.

Centrum Management Rosmalen behartigt de belangen van de winkels, 
horeca, dienstensector, vastgoed en gemeente, maar wellicht kent u ons beter 
onder de naam 'Beleef Rosmalen'.
Namens alle ondernemers in het centrum wil ik u dan ook van harte 
uitnodigen om kennis te komen maken met het veelzijdige aanbod van 
producten en diensten, én met de gezellige horeca bedrijven natuurlijk. Het 
centrum is dichterbij dan u denkt en voor bijna iedereen op loop- of 
fietsafstand. Komt u liever met de auto? Dat kan natuurlijk ook, het centrum is 
een zogeheten “Blauwe Zone” waardoor je maar liefst twee uur lang volledig 
gratis kan parkeren. U bent van harte welkom.

Voorzitter Centrum Management Rosmalen

Rosmalen
        bruist 
als nooit tevoren…

John Sars

www.beleefrosmalen.nl
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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 Brasserie La Porte en By Jehnna uw Hondenleven. 
Stuk voor stuk zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

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



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

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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BRUISENDE/ZAKEN

“KIJK OP 
WWW.BRASSERIELAPORTE.NL 

VOOR DE 
ACTUELE MENUKAART”

Smaakbeleving voor iedereen
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Ruim drie maanden zijn Timothy da Silva en Esther van Rooij nu de trotste eigenaren van  
Brasserie La Porte, een gezellige zaak aan de Maaspoortweg in ’s-Hertogenbosch. Je kunt er 
Bourgondisch genieten van overheerlijke Frans-Mediterraanse gerechten, die met passie en liefde  
door chef Timothy worden bereid. Esther zorgt er op haar beurt voor dat alles in de brasserie op 
rolletjes loopt en het de gasten aan niets ontbreekt.

Droom
Timothy en Esther zijn erg trots op hun 
zaak: “Dit is altijd onze droom geweest. 
Onze passie ligt in de horeca en dat we nu 
de kans krijgen om dit avontuur aan te 
gaan maakt ons erg gelukkig. De reacties 
van de gasten zijn superenthousiast. Leuk 
om te benoemen is dat er zo nu en dan 
mensen uit verschillende omstreken bij 
 La Porte komen eten. Ze vinden ons 
restaurant  op internet door middel van 
recensies en ook de gratis 
parkeergelegenheid spreekt velen erg aan. 
De prijs/kwaliteitverhouding is voor ons 
erg belangrijk. Wij bereiden onze gerechten 
op ambachtelijke wijze met verse 
ingrediënten. Ontdekken, proeven en 
genieten… Dat is waar het om draait 
wanneer je bij ons komt eten!”
De inrichting van de brasserie is 

overwegend modern, gecombineerd met 
warme kleuren.  De mooie authentieke  
bruine bar springt in het oog in de het knusse 
eetgedeelte waar plaats is voor 42 gasten en 
waar je je meteen welkom voelt. 

Succes
Chef-kok Timothy en zijn team zorgen ieder 
seizoen voor een nieuwe menukaart. Wie 
deze decembermaand bij La Porte gaat eten, 
kan dus een keuze maken uit het 
wintermenu. Op eerste en tweede kerstdag is 
de brasserie al helemaal volgeboekt. Timothy 
en Esther daarover: “Dat is natuurlijk 
hartstikke mooi en geeft aan dat we op de 
goede weg zijn. Na kerst zijn we een weekje 
dicht, maar daarna gaan we vanaf begin 2019 
weer keihard aan de slag om het succes 
verder uit te bouwen.” 

Maaspoortweg 207  ’s-Hertogenbosch  |  073-6894040  |  info@brasserielaporte.nl  |  www.brasserielaporte.nl

Bourgondisch genieten van overheerlijke Frans-Mediterraanse gerechten, die met passie en liefde 
door chef Timothy worden bereid. Esther zorgt er op haar beurt voor dat alles in de brasserie op 
rolletjes loopt en het de gasten aan niets ontbreekt.

Droom overwegend modern, gecombineerd met 

Smaakbeleving voor iedereen



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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Jehnna Deems wist altijd 
al dat ze iets met honden 
wilde gaan doen. Niet gek 
dus dat zij inmiddels als 
gediplomeerd 
voedingsdeskundige voor 
honden door het leven 
gaat. Ook benieuwd naar 
wat voor uw hond het 
beste is? Neem dan 
contact op met Uw 
Hondenleven – By 
Jehnna!

Uw Hondenleven – By Jehnna
Schout van Ranststraat 2
Den Bosch
info@byjehnna.nl
www.byjehnna.nl

Jehnna Deems wist altijd 
al dat ze iets met honden 
wilde gaan doen. Niet gek 
dus dat zij inmiddels als 
gediplomeerd 
voedingsdeskundige voor 
honden door het leven 
gaat. Ook benieuwd naar 
wat voor uw hond het 
beste is? Neem dan 
contact op met Uw 
Hondenleven – By 
Jehnna!

Uw Hondenleven – By Jehnna
Schout van Ranststraat 2
Den Bosch
info@byjehnna.nl
www.byjehnna.nl

Alles voor

OOK BENIEUWD NAAR WAT HET BESTE 
IS VOOR UW HOND? KIJK EENS OP  
DE WEBSHOP OF NEEM CONTACT OP  
MET JEHNNA



BRUISENDE/ZAKEN

Na ervaring opgedaan te hebben in een 
dierenspeciaalzaak is Jehnna twee jaar 
geleden haar eigen bedrijf gestart. Deze 
maakt een prima ontwikkeling door en 
groeit wekelijks. “Ik verkoop voeding en 
snacks zonder toevoegingen en 
daarnaast ben ik gediplomeerd 
voedingsdeskundige voor honden. 
Hierdoor kan ik verantwoorde adviezen 
geven aan hondeneigenaren. Op het 
moment dat ik vermoed dat er meer aan 
de hand is dan we kunnen oplossen door 
een geschikte voeding uit te kiezen, 
verwijs ik meteen door naar een andere 
deskundige zoals bijvoorbeeld een 
dierenarts.”

GEZONDHEID
Goede hondenvoeding is volgens Jehnna heel erg belangrijk: “De gezondheid 
van je hond moet bovenaan staan. Veel huidklachten ontstaan bijvoorbeeld 
door de verkeerde voeding. En ook als je merkt dat je hond vermoeid is of een 
slechte ontlasting heeft die eventueel gepaard gaat met veel jeuk en stank, 
moet je meteen aan de bel trekken. We gaan dan op zoek naar de oorzaak. 
Tijdens het voedingsconsult vullen we dan een formulier in met alles wat de 
hond te eten krijgt. Op basis daarvan maakt ik een adviesrapport op en gaan 
we aan de slag met verantwoorde voeding en snacks. Die kunnen mensen ook 
bestellen in de webshop of afhalen op afspraak.  Maar we bezorgen in de regio 
op vrijdagmiddag ook aan huis. Je ziet het: alles voor een goed hondenleven!”

Uw Hondenleven – By Jehnna
Schout van Ranststraat 2
Den Bosch
info@byjehnna.nl
www.byjehnna.nl

een goed 
hondenleven!

Alles voor
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Waar u als klant 
voorop staat

HEEFT U OOK EEN 
PROBLEEM MET UW OGEN, 

NEEM DAN VRIJBLIJVEND 
CONTACT MET ONS OP



Waar u als klant 
voorop staat

Als zelfstandige opticien is onze service erop gericht een product te leveren dat het beste bij u past.
Dit doen we na een gedegen onderzoek, waarbij we niet alleen kijken naar de sterkte maar ook zeker 
naar het oog zelf. Doordat wij werken op afspraak, hebben we, samen met u, de tijd en ruimte om 
zorg te dragen voor de persoonlijke begeleiding die nodig is voor uw ogen.

Wij verzorgen de volledige  
zorg voor uw ogen.

Op 30 november 1976 openden wij voor het eerst onze deuren in 
’s-Hertogenbosch.  
In al die jaren dat wij in het vak zitten, zijn wij altijd trouw gebleven 
aan waar het echt om draait. Eenvoud & vakmanschap: een motto 
waaronder wij de volledige zorg voor uw ogen en alles wat daar bij 
komt kijken verzorgen.

BRILLEN  Modern, klassiek, opvallend of zo min mogelijk aanwezig, 
kleurrijk of toch liever wat alledaagser, ons aanbod is zeer gevarieerd 
en wisselt regelmatig. Ook qua glazen bekijken we individueel wat 
het beste voor u is.

LENZEN  Of we nu gaan voor harde, zachte, torische of multifocale, 
een vervangend systeem of voor een lens die langer meegaat. In 
samenspraak met u gaan we voor het type lens wat het beste bij uw 
oog past, waarna deze volgens de gemeten gegevens besteld wordt, 
zodat u altijd een lens heeft die specifiek voor uw ogen gemaakt is!

Persoonlijk contact met onze klanten, de tijd nemen en het denken in oplossingen is 
belangrijker dan hoe groot we zijn. Kortom een echt familiebedrijf waar de klant nog 
voorop staat!

Vierde Morgendreef 10 Den Bosch  |  073 641 6612  |  www.zichtenzo.com



HEMA ROSMALEN  WORKSHOP MAANDKALENDER

december 2018 Iedere zaterdag en zondag middag vinden er workshops 
plaats in de workshopruimte achter in de HEMA in 
Rosmalen. Kijk voor de workshops van december op onze 
facebook pagina: Hema-Rosmalen

Bij HEMA zijn we dol op kerstspullen, het 
liefst versieren we de hele buurt met lichtjes 
en slingers en knutselen we zelf nog extra 
decoratie in elkaar! Gelukkig kunnen alle 
kerstliefhebbers zich uitleven bij HEMA, 
want bij ons vind je alles om van Kerst een 
waar feest te maken. Denk aan mooie 
servetten, handige menu krijtbordjes, 
naamkaartjes, tafelconfetti, die je over de 
kersttafel kunt strooien en zelfs Christmas 
crackers. Inclusief knalbonbon, spreuk, 
kroontje en stickers voor het 'wie-of-wat-ben-
ik-spel'. Vrolijk kerstfeest!
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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.
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Life is too short forLife is too short forboring hair



Specialist in haar en kleur en 
gecertificeerd barber-salon.

Alle stylisten zijn hoog opgeleid en altijd op de hoogte van de  
nieuwste ontwikkelingen en technieken op ons vakgebied. 
Kwaliteit en service staan bij ons voorop en we halen alles uit  
de kast om uw ‘dream hair’ te maken.

Ook de mannen hebben een speciaal plekje… een heuse ‘men cave’! 
Y.O.L.O is gecertificeerd barber en elke donderdagavond is ‘men’s night’.
Naast specialisme in haar en kleur dus ook gespecialiseerd in men!
Y.O.L.O kapper Rosmalen is er voor heel het gezin en dus hebben  
we nu ook een speciaal plekje voor de kids!

Kom gezellig bij ons in de stoel en laat je adviseren door onze 
hoogopgeleide topstylisten! Sfeer, passie, creativiteit, service  
en eerlijk advies staan bij ons voorop!

Let Y.O.L.O do their Magic 
We do awesome hair!

Dorpsstraat 109 Rosmalen  |  073-8884411 
info@yolokappers.nl  |  www.yolokappers.nl

Openingstijden:
Ma 12.00-18.00
Di 09.00-18.00

Wo / do / vrij 09.00-20.00
Za 09.00-17.00

19



Wij wensen 
u fijne 

feestdagen.
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Achter de Driesprong 1, Rosmalen  |  073 - 521 88 71 

Wij wensen 
u fijne 

feestdagen.
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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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Exclusief bij 
Schoonheidssalon Anne

Intens liftende 
verzorging 

LA COLLINE: 
PIONIER OP HET 

GEBIED VAN 
COLLAGEEN-

MASKERS

La Colline is pionier op het gebied van collageenmaskers waarmee de cellulaire biomatrix 
wordt gestimuleerd. Het resultaat: een stevige huid. De bijzondere salonbehandelingen 
zorgen voor een optimaal anti-aging effect. De innovatieve formules zijn gebaseerd op 
actieve ingrediënten uit de biotechnologie, gecombineerd met botanische extracten, zodat 
een langdurig en zichtbaar resultaat wordt gegenereerd.

Naast de innovatieve formules en wetenschappelijke basis van de producten, wordt er veel 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de texturen. Deze unieke kenmerken vormen de 
pijlers van de productseries zodat ze met recht excellente premium  
anti-aging skincare worden genoemd.

Het succes van La Colline reikt tot ver over de Zwitserse grenzen, waar de producten worden 
ontwikkeld, en het merk is nu een wereldbekend expert op het gebied van anti-aging.

Wilt u meer weten wat la Colline voor uw huid kan betekenen?
Boek nu uw VIP-plaats op de skin lab middag / avond op 20 december aanstaande. 
Onder het genot van een hapje en glaasje bubbles ervaart u de fijne werkstoffen van de 
mooie producten van la Colline!

De productrange van La Colline biedt verschillende lijnen zodat  
voor iedere anti-aging wens, van mannen en vrouwen, een  
oplossing bestaat.

Exclusief bij 
Schoonheidssalon Anne

Intens liftende 
verzorging 

LA COLLINE: 

La Colline is pionier op het gebied van collageenmaskers waarmee de cellulaire biomatrix 
wordt gestimuleerd. Het resultaat: een stevige huid. De bijzondere salonbehandelingen 
zorgen voor een optimaal anti-aging effect. De innovatieve formules zijn gebaseerd op 
actieve ingrediënten uit de biotechnologie, gecombineerd met botanische extracten, zodat 

De productrange van La Colline biedt verschillende lijnen zodat 
voor iedere anti-aging wens, van mannen en vrouwen, een 
oplossing bestaat.

Exclusief bij 
Schoonheidssalon Anne

La Colline is pionier op het gebied van collageenmaskers waarmee de cellulaire biomatrix 
wordt gestimuleerd. Het resultaat: een stevige huid. De bijzondere salonbehandelingen 

De productrange van La Colline biedt verschillende lijnen zodat 
voor iedere anti-aging wens, van mannen en vrouwen, een 
oplossing bestaat.
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Cronenakker 1  Nuland  |  073-5324724  |  www.schoonheidssalonanne.nl

Nieuwe kerstcollectie IXXXI is binnen! 
Niche parfums clean, escentric molecules 
exclusieve geuren!

TIP VAN ANNE:
VANAF 15 DECEMBER TOT 

AAN DE KERST ZIJN WE 
IEDERE DAG VOOR U 
GEOPEND, OOK OP  

DE ZONDAGEN! 
DE BUBBLES STAAN 

KLAAR, DE GLUHWEIN 
IS WARM!

Beauty and go
• Reiniging van de huid
• Ultimate Peeling Liquid
• Mild peeling
• Serum
• 15 minuten Beauty Angel Collageenlamp
• Dag/nachtverzorging

               € 44,95               € 44,95

Kuur: 
5 x € 199,-

10 x € 395,-
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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

4
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Gouden
5
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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

feestdagen
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Gouden
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         Samen op  zoek 
naar de vakantie 
        die bij je past
Heb je vakantieplannen maar heb je geen tijd of zin om uit te zoeken waar je dit 
jaar naar toe zou willen gaan? Maak het jezelf dan een keer makkelijk en doe 
een beroep op de diensten van Miriam van Eekelen. Als mobiel reisadviseuse 
komt ze op het moment dat het jou uitkomt op de locatie van jouw voorkeur om 
de vakantie van je dromen te vinden!

“Als ik maar even de kans krijg, ga ik weer op reis naar een 
nieuwe bestemming”, vertelt Miriam enthousiast, ze heeft 
van haar hobby haar werk kunnen maken en is al jaren een 
reisadviseuse in hart en nieren.

JOUW WENSEN STAAN CENTRAAL
Of het nu gaat om een verre reis naar een subtropische 
bestemming of kamperen op een camping in eigen land, het 
kan allemaal. “In een persoonlijk gesprek neem ik alle tijd 
om jouw wensen te verkennen. Ik kom daarvoor bij je thuis, 
of op een andere plek, op het tijdstip dat jou het beste 
uitkomt. Dat kan dus ook in het weekend of in de avonduren 
zijn. Vervolgens ga ik voor je op zoek.”

AL HET WERK UIT HANDEN
“Ik put in mijn zoektocht uit het aanbod van vakanties van 

vrijwel alle bekende reisorganisaties, waaronder 
TUI. Meestal kom ik uiteindelijk met 2 tot 3 
voorstellen, waarna het aan jou is om de vakantie 
te kiezen die het beste bij je past. Ik neem je verder 
al het werk uit handen; van het boeken van de reis 
en excursies tot het regelen van transfers en hulp 
bij visumaanvragen. Het enige dat jij hoeft te doen, 
is je koffers inpakken. En het mooie is dat het je 
niets extra’s kost.”

EEN UITDAGING
“Het is steeds weer een uitdaging om de puzzel 
kloppend te maken. Maar als jij helemaal blij 
terugkomt van je vakantiebestemming, dan heb ik 
mijn werk goed gedaan!”

BRUISENDE/ZAKEN



         Samen op  zoek 
naar de vakantie 
        die bij je past

HET IS STEEDS 
WEER EEN 
UITDAGING OM 
DE PUZZEL 
KLOPPEND TE 
MAKEN

TUI at Home/
Miriam van Eekelen
06-46801543
miriam.van.eekelen@tui.nl
www.tuiathome.nl/
miriam-vaneekelen.nl



HUUR 
EEN KAST

In het oude pand van 
Annies Speelgoed en 

Hobby Paradijs bieden 
wij vanaf 1 december 

2018 een platform 
aan voor ondernemers 

(to-be).

ROS Conceptstore is constant op zoek naar mooie en 
unieke producten van creatievelingen, ontwerpers, 
designers, kunstenaars, meubelmakers, (kleine) 
ondernemers, webshops en illustrators die prachtige 
(handgemaakte) originele producten verkopen of willen 
gaan verkopen in een fysieke winkel. Wij werken met een 
speciaal kassasysteem voor conceptstores waarbij iedere 
huurder een eigen login heeft. Je kunt bij ons terecht voor 
het huren van een plank, tafel of kast.

Naast de mogelijkheid tot verkoop van de meest 
uiteenlopende producten, hebben wij tevens ruimte te 
huur voor o.a. workshops.

Voor meer informatie:
ROS Conceptstore  |  Dorpsstraat 38 Rosmalen
info@huureenkast.nl  |  of bel 06-51454158

Openingstijden winkel:
Maandag  gesloten

Dinsdag 10.00 – 17.00 uur
Woensdag 10.00 – 17.00 uur

Donderdag 10.00 – 17.00 uur
Vrijdag  10.00 – 17.00 uur

Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Zondag  12.00 – 17.00 uur 

(minimaal 1 x per maand
en met de feestdagen vaker) Je mag natuurlijk ook altijd gezellig 

       even langskomen in onze winkel.



Je mag natuurlijk ook altijd gezellig 

       even langskomen in onze winkel.



TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
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TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Werststeeg 25, 5258 TA Berlicum | 073 50 32 552 | 06 50 51 20 84
          /depanhoeve   |   depanhoeve.nl    |    info@depanhoeve.nl          /depanhoeve   |   depanhoeve.nl    |    info@depanhoeve.nl

Bij De Panhoeve vind je merk en vintage, lamp en vloerkleed, 
textiel en prints. En alles wat daartussen zit! Ook voor styling en
advies staan we voor je klaar!

Met o.a. HK Living, Be Pure Home, 
Bodilson en By-Boo

De Panhoeve bruist!

Geopend op:
do-vr-za 10-17uur           /depanhoeve   |   depanhoeve.nl    |    info@depanhoeve.nl          /depanhoeve   |   depanhoeve.nl    |    info@depanhoeve.nl

[DE HEEREN VAN  
‘S HERTOGENBOSCH]

Hinthamerstraat 102
5211 MS  ‘s-Hertogenbosch

openingstijden: maandag gesloten
di - vr 13.00 - 18.00 uur • za 10.30 - 17.00 uur

zo 1e zondag van de maand 
(buiten openingstijden in overleg)

06 19 99 98 79
www.deheerenvanshertogenbosch.nl

In onze

webshop vindt u

slechts een greep uit

onze collectie. De complete

collectie treft u in onze

fysieke winkel!

SPECIALIST IN ROCK-
SCHOENEN & -KLEDING!!
Ruim assortiment
new-rockschoenen, shirts
en bijbehorende artikelen.

Speciaal voor bands & artiesten:
maak een afspraak buiten de
reguliere openingstijden en kom
rustig shoppen onder het genot
van een hapje en een drankje!

Hinthamerstraat 102 ‘s-Hertogenbosch  |  Engstraat 1 Heusden Vesting  |  06 19 99 98 79  |  www.deheerenvanshertogenbosch.nl

OPEN 
's-Hertogenbosch di t/m vrij 13 - 18, za 10.30 - 17 uur 
Heusden vrij 13 - 18, za en zo 12 - 17 uur

•  Speciale handgemaakte dames en heren schoenen met 
bijbehorende accessoires, bijv. riemen, sokken, shirts.

• Ruim 100 modellen in huis. 

•  Schoenen voor alle gelegenheden.

•  Gelegenheid om je eigen schoenen samen te stellen.  
Voor bruiloft, jezelf, club, verenigingen of werk;)

•  Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.

•  POPULAIR = shoppen na sluitingstijden 

Hinthamerstraat 102
5211 MS  ‘s-Hertogenbosch

openingstijden: maandag gesloten
di - vr 13.00 - 18.00 uur • za 10.30 - 17.00 uur

zo 1e zondag van de maand 
(buiten openingstijden in overleg)

06 19 99 98 79
www.deheerenvanshertogenbosch.nl

In onze

webshop vindt u

slechts een greep uit

onze collectie. De complete

collectie treft u in onze

fysieke winkel!

SPECIALIST IN ROCK-
SCHOENEN & -KLEDING!!
Ruim assortiment
new-rockschoenen, shirts
en bijbehorende artikelen.

Speciaal voor bands & artiesten:
maak een afspraak buiten de
reguliere openingstijden en kom
rustig shoppen onder het genot
van een hapje en een drankje!

Hinthamerstraat 102 ‘s-Hertogenbosch  |  Engstraat 1 Heusden Vesting  |  06 19 99 98 79  |  www.deheerenvanshertogenbosch.nl

Mooie combinaties voor aanstaande bruidsparen.
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uit onze collectie. De 

gehele collectie treft u 

in onze winkel.
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uit onze collectie. De 

gehele collectie treft u 

in onze winkel.



Het is december... de feestdagen komen er weer aan! Wil jij je 
deze maand nog fitter en slanker voelen? Of wil je in januari 2019  
goed van start? Het kan allebei!

Maak kennis met C9! 
C9 is een makkelijk te volgen ‘cleansing’ programma van 9 dagen. Met dit programma 
‘reset’ je jezelf. Het helpt je om je te ontdoen van gifstoffen die je gezondheid negatief 
kunnen beïnvloeden. Daarnaast kun je er een aantal kilo’s mee afvallen.   
Hoeveel? Dat is afhankelijk van je startgewicht.
 

Bestel C9 en ontvang gratis een gezichtspeeling* t.w.v. € 22,-
De milde gezichtspeeling ‘Smoothing Exfoliator’ bevat aloë vera gecombineerd met 
milde bestanddelen zoals jojoba esters en duurzaam verkregen bamboe poeder.  
Deze ingrediënten helpen om dode huidcellen te verwijderen zonder de gevoelige 
gezichtshuid te beschadigen. *zolang de voorraad strekt
 

Liever starten in januari 2019? Dat kan!
Bestel nu vast je C9 pakket. Dan kun je na de feestdagen direct van start! 
Bel 06-51527282 voor meer informatie. Of ga naar www.3vitaal.nl.

Vitale groet, Manon

COLUMN/3 VITAAL

Vitaal betekent levenskrachtig; vol 
energie om te leven. Je bent vitaal 

als je fysiek, mentaal en 
emotioneel in balans bent. 

Graag help ik je naar een vitalere 
versie van jezelf.

Neem voor meer info of een 
afspraak contact met me op:

06-51527282
info@3-vitaal.nl

3-vitaal.nl

Slank in je feestjurk? 
              Of 2019 goed van start?

Vo�� ��� �it����� 
��r�� v�� 
�	�l�
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Van Meeuwenstraat 16 5141 TE Rosmalen  I  06-288 654 88            www.zoetelievegerritje.net  I  organisatie@zoetelievegerritje.net

Kleinere 
groepen

Extra  
begeleiding 
per groep:

veel individue-
le aandacht 

DIT STAAT ER OP HET MENU VAN ZOETE LIEVE GERRITJE:

Bewuste verse 
voeding inclu-

sief avond 
maaltijd

Flexibele 
opvang-

mogelijk-
heden

Huiselijke 
sfeer,  

vertrouwde 
gezichten

Directe 
communicatie, 

korte lijntjes

Samen-
werken met 
deskundigen

Peuter-
arrangement 

inclusief 

Vaste  
oermoeders

Dagelijks 
erop uit

ZOETE LIEVE GERRITJE,
UNIEKE KINDEROPVANG VOOR IEDER KIND

MULTIDISCIPLINAIRE ONDERSTEUNING
Wanneer een kind een beetje extra zorg of aandacht nodig heeft, bieden we 
deze hulp in eigen huis. We werken hiervoor samen met deskundigen op 
onze locatie. Zij geven advies en begeleiden de kinderen in de vertrouwde 
omgeving van ons kinderdagverblijf.

Zoek je fijne kinderopvang voor je kindje? Bij Zoete lieve Gerritje in Rosmalen voelt 
jouw kleintje  zich al snel thuis! De kleine groepen stralen een warme sfeer uit 
door de huiselijke inrichting en vertrouwde gezichten. We gaan vaak naar buiten en 
ondernemen leuke activiteiten die afgestemd zijn op de behoeften van de kinderen.

IN SAMENWERKING MET

ERGOTHERAPIE - FYSIOTHERAPIE - LOGOPEDIE

181030_324x162_Advertentie_ZLG_Bruist.indd   1 30-10-18   17:40
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Kleinere 
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begeleiding 
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le aandacht 
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sief avond 
maaltijd

Flexibele 
opvang-

mogelijk-
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Huiselijke 
sfeer,  
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werken met 
deskundigen
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oermoeders

Dagelijks 
erop uit

ZOETE LIEVE GERRITJE,
UNIEKE KINDEROPVANG VOOR IEDER KIND

MULTIDISCIPLINAIRE ONDERSTEUNING
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Je zou het misschien niet verwachten in 
een tijd waarin het aantal internetaankopen 
nog steeds gestaag toeneemt, maar 
elektrospecialist Lunenburg, met winkels in 
Nuland en Rosmalen, groeit nog steeds.  
De oorzaak is simpel, volgens mede-
eigenaar Ron Lunenburg: 
“Méér bieden voor hetzelfde geld.”

VERSTAND VAN ZAKEN  
Ook dat is Lunenburg Service

VERSTAND VAN ZAKEN  
Ook dat is Lunenburg Service

Nuland • Duyn en Daelseweg 35
Rosmalen • Verlengde van Meeuwenstraat 2

Bekend gezicht
De vader van Ron Lunenburg begon de winkel 
in 1980, en zo’n 15 jaar geleden namen hij en 
zijn twee broers de zaak over. Als mede-eigenaar 
van een echt familiebedrijf hoort Ron dan ook 
vaak dat hij een bekend gezicht heeft. “Voor veel 
mensen zijn wij en onze medewerkers dan ook 
prettig vertrouwd. Onze vader werkt zelfs nog 
steeds mee in het bedrijf!”

Méér voor hetzelfde geld 
“Wij horen vaak van mensen: ‘Jullie zullen het wel 
moeilijk hebben, in het ‘online-tijdperk’ waarin 
we leven.’ Maar het grappige is: dat ís helemaal 
niet zo. Onze uitdaging is eerder om de grote 
drukte het hoofd te kunnen bieden, dan dat we 
om klanten verlegen zitten. Hoe dat komt? Bij ons 
krijg je veel méér voor hetzelfde geld. Onze prijzen 
liggen niet hoger dan die op internet.  

Maar bij ons krijg je er gratis de Lunenburg Service 
bij. “De Lunenburg Service gaat voor veel mensen 
verrassend ver,” zegt Ron Lunenburg.  Zoals 
bijvoorbeeld een goed advies over je product, 
onze bezorgservice en gratis installatie van je 
product bij je thuis. En als er iets misgaat, dan 
staan wij wederom voor je klaar. Dat zie ik via 
internet nog niet gebeuren…” 

Lunenburg Service!

Lunenburg_ADV_324 x 162_v3.indd   1 13-11-17   09:47
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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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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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Totaalconcept bij LijfStijling:
Afvallen 
Bewegen
Huidverbetering

Locaties in Vught en Maren-Kessel. 

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!

LPG 
EXPERT

LPG-endermologie Expert, dé 

natuurlijke anti-aging methode 

voor lichaam en gelaat

Van Mossel OPC Veghel
Vanderlandelaan 1
T: 0413 33 12 12

Van Mossel OPC Den Bosch
Afrikalaan 2
T: 073 646 34 63

Van Mossel OPC Tilburg
Kraaivenstraat 8
T: 013 594 25 55

Van Mossel OPC Oosterhout
De Boedingen 8
T: 0162 45 54 55

NU IN DE SHOWROOM.

DE NIEUWE COMBO.

            NIEUWE OPEL COMBO EDITION 
                  L1H1 1.6D START/STOP 

VAN €17.050 VOOR  NETTO OPERATIONAL LEASE

€ 14.995 excl. btw rijklaar € 239 p/m*
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Adv. 1-1 Opel Combo BRUIST.indd   1 07-11-18   14:12

44



Totaalconcept bij LijfStijling:
Afvallen 
Bewegen
Huidverbetering

Locaties in Vught en Maren-Kessel. 

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!

LPG 
EXPERT

LPG-endermologie Expert, dé 

natuurlijke anti-aging methode 

voor lichaam en gelaat



Dealer van o.a.

Kerkstraat 25 Nuland  |  073 - 532 27 74  |  nulandkeukens@planet.nl  |  www.nulandkeukens.nl
Bezoek showroom alleen op telefonische afspraak!

N Kuland eukens
Keukens & Interieurs

www.nulandkeukens.nl

N Kuland eukens
Keukens & Interieurs

www.nulandkeukens.nl

Kerkstraat 25 • 5392 CA Nuland • 073-5322774 

VERVAARDIGEN VAN KEUKENS UIT EIGEN ATELIER

I M M E R  B E S S E R

DEALER VAN:

BEZOEK VAN 
SHOWROOM ALLEEN OP 
TELEFONISCHE AFSPRAAK



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

Bij ChocolEd vind je een bonbonlijn passend bij 
het seizoen, chocoladerepen en klein patisserie. 

ChocolEd verleidt u graag met mooie verrassende 
smaakcombinaties. Bijvoorbeeld met vruchtensap, 

azijnsoorten, bijzondere theesoorten, zachte karamel 
verstevigd met een klein beetje fleur de sel en 

pijnboompitten.

STAP BINNEN IN DE WERELD DIE CHOCOLADE HEET.



Verlichting

Sfeervolle Kerstdagen 
en een verlichtend 

2019!

Zuster Gertrudosingel 58 
Rosmalen
info@sylsclarity.nl  
www.sylsclarity.nl 

Zo toepasselijk in de donkere dagen 
voor Kerst. Kaarsen en lichtjes in 
overvloed geven aan dat er enorme 
behoefte is aan sfeer, verbinding, 
warmte en verlichting.

In deze drukke tijd zou het goed zijn eens 
stil te staan bij  het gevoel of ons (innerlijk) 
vuur nog optimaal aanwezig is. Is het 
knopje van de verlichting aan of uit? 

Met het einde van het jaar in zicht  eens terugkijkend 
en jezelf de vraag stellen: Waar sta ik nu, wie ben ik, en 
doe ik wat ik doe nog steeds met passie?

Wanneer jij op zoek wil gaan naar jouw ware  
identiteit neem dan contact op,  
ik help je graag.

Frank en Bo van den Nieuwendijk, vader en 
dochter maken RVS grafmonumenten en 
urnen die niet iedereen levert en persoonlijk 
zijn. Daarom ook de naam: Personal Wish

Een grafmonument is een 
herinnering aan een gevoel 
van respect en dankbaarheid. 
Deze gevoelens zou je graag 
met persoonlijke wensen op 
een grafmonument willen 
aanduiden.

Wij ondervonden dat er weinig mogelijkheden waren om 
een grafmonument in RVS naar onze wensen te laten 
vervaardigen en vanuit ons werkveld in RVS zijn we zelf 
begonnen met het ontwerpen van een grafmonument. In 
onze omgeving bleken er meer mensen de behoefte te 
hebben aan een persoonlijk grafmonument. Vanuit die 
gedachtegang is Personal Wish ontstaan.

www.personalwish.nl 
info@personalwish.nl

zijn. Daarom ook de naam: Personal Wish





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

Mode VOOR IEDERE 
VROUW

Vier de mooiste feestdagen 
van het jaar met ons mee

met onze stijlvolle en bijzondere 
damesmode.

Tevens ook bijpassende 
accessoires zoals sieraden van 

Zsiska, modieuze sjaals en tassen 
van Stick & Stones. 

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

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 

De perfecte 
nagels 
DECEMBER-FEESTMAAND ACTIE:

10% korting 
OP EEN NIEUWE SET KUNST NAGELS

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 

OP EEN NIEUWE SET KUNST NAGELSZorg dan voor voldoende gelukshormonen per dag. 
Dit doe je door je lichaam en geest aandacht te 

geven. Een massage kan je 
hierbij helpen. Kom 
kennismaken in mijn praktijk. 

06 37654544
Helster 8 Berlicum 
info@sabinemasseert.nl
www.sabinemasseert.nl 

    Stap jij ontspannen en 

bruisend
    2019 in? 



we wish you
happy hair

in een brandnew
lifestyle winkel 

met flair

jewellery
fashion

gifts 
and more

lifestyle store

your hairdresser



  Hapjes
voor de feestdagen

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

De feestdagen komen er weer aan en daar hoort uiteraard 
een smaakvol diner bij!

Of u nu een luxe hapjesbuffet zoekt, een tapasplank of een 
warm buffet op maat, het kan allemaal bij ons. 
Kom snel langs in onze winkel voor onze brochure en/of 
kerstfolder en wij zorgen voor onvergetelijke feestdagen. 



Catelijnen 9 Rosmalen  |  088-1122200  |  www.farfallina.nl

GRATIS 

PARKEREN!

Vind je nooit je juiste cupmaat bij het winkelen? Dan kun je terecht bij Farfallina, 
met alle persoonlijke aandacht die je als vrouw verdient.

bij Farfallina

cupmaat D t/m K

Tegen inlevering van deze bon ontvang je 

10% korting in de winkel! 

Voor onze webshop, gebruik kortingscode: BRUISTFARF

Shop je 
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DORPSSTRAAT 50D - ROSMALEN

T. 073-5223560  |  MAIL@NEXTPLUS.NL  |  WWW.NEXTPLUS.NL

See you NEXT time!

DAMESMODE MET 
EEN MAATJE MEER

Zondag 16 december 

KERST
MARKT

Winkel geopend van 
12.00 t/m 17.00 uur

Fijne feestdagen en een 
bruisend & sprankelend 2019!



Since 1996

IJs & Chocolade Dorpsstraat 57 Rosmalen

fairtrade & biologisch

La Vittoria Rosmalen_Adv 152x74mm_Algemeen.indd   1 30-08-18   19:51

Sfeer creëren, dat is wat we doen. 
Natuurlijke materialen gebruiken 
we als uitgangspunt, daarnaast 
streven we altijd naar bijzondere 

combinaties en verrassende 
keuzes qua natuurlijke materialen. 

06 133 56 232 
bloembymarjan@gmail.com 
www.bloem-by-marjan.nl



Yvet Martherus is een moderne dierenarts die ziet dat 
het anders moet en kan met de zorg voor ons huisdier. 
Dit mede door trends als humanisering en lifestyling, 
waardoor huisdieren steeds meer een volwaardig 
gezinslid zijn en passen bij onze levensstijl. 

Trots
Dierenkliniek Nuland is een bruisende kliniek met veel 
persoonlijke aandacht voor eigenaren en huisdieren. 
“Onze (dier)vriendelijkheid en deskundigheid wordt 
zeer gewaardeerd. Een klanttevredenheid van 9,3 en 
een zogenaamde Net Promoter Score van +43 is hoog 
en iets om trots op te zijn,” zegt Yvet. “Wij nemen ook 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
plaatsen therapeutische katten in zorginstellingen en 
maandelijks saneren we het gebit van een dier uit het 
dierentehuis ‘s-Hertogenbosch.”

COLUMN/YVET MARTHERUS

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

Zandstraat 17A, ’s-Hertogenbosch  |  Nuland  |  info@dierenklinieknuland.nl  |  073-5325580  06-18966783

Nieuwe pup of kitten?
Wat is er nu leuker dan uw gezin uit te breiden met 
een leuke pup of kitten? “Wij helpen eigenaren 
door te adviseren over het ras en de aanschaf. De 
nieuwe gezinsleden krijgen van ons een 
aankoopcontrole, happy puppy- of kittenbag over 
gezondheidszorg en doen vrijwillig mee aan de 
puppy- of kittenconsultatie.” 

Cat friendly
Dierenkliniek Nuland is een ‘Cat Friendly Practice’. 
Waarom is dit belangrijk voor Yvet? “Deze 
internationale certificering waarborgt een continue 
kwaliteit en zorgt voor minder stress bij onze 
katten.” En ook de honden plukken de vruchten 
ervan.

Wij wensen je fijne feestdagen!

  Yvet, Dierenarts 

       Dierenkliniek Nuland.

Bruisende
kliniek



Graafsebaan 42 Rosmalen  |  073-5212206
info@donarroyo.nl  |  www.donarroyo.nl

De Zuid Amerikaan
Restaurant

Sud Americano

 Zaterdag 15 december Feliz Navidad
  

Restaurant

Sud Americano

              

15 december:
Feliz Navidad  

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 december sluiten we het feestelijk jaar 
af met een avond vol Zuid Amerikaans Feliz Navidad 
Winterwonderland.

Feliz Navidad
Wat we tijdens deze avond precies voor je in petto  
hebben, blijft nog een verrassing. Wil je het feestelijke 
jaar samen met ons afsluiten? Reserveer dan nu een 
tafel bij Restaurant Don Arroyo. Dat kan telefonisch  
via (073) 521 22 06.

DECEMBER-ACTIE
Ontvang in december 
als mooimaker voor de 
feestmaand een Gold  
treatment Alissi Brontë 
60 minuten van € 65,- 
nu voor € 45,-! 

Deken van Roestellaan 27 
Rosmalen
06-42202976
estetiq.beauty@gmail.com
FB: Estetiq Beauty by Esther

Deken van Roestellaan 27 
Rosmalen
06-42202976
estetiq.beauty@gmail.com
FB: Estetiq Beauty by Esther

Nog iets nodig voor Sint of Kerst?

Bel eerst 
06-21456545

voor mooie spullen 
met een lage prijs.

Nog iets nodig voor Sint of Kerst?



Sportstudio Share-Fit -  Akkerstraat 34  -  073-6898654
www.share-fi t.nl - 5391 BB Nuland - info@share-fi t.nl

we naast ons sportprogramma 
ook een heel mooi  
afvalprogramma hebben, 
genaamd BodyFit?

Je kan afvallen met heel veel 
lekker eten i.p.v. het ouderwetse 
lijnen en niks mogen eten.

Wist je dat...

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

Share-Fit heeft al meer dan 160 
mensen in Nuland en omstreken 
het afgelopen jaar met een 
andere levensstijl geholpen.  

De eigenaresse van Share-Fit is 
maar liefst 25+ kilo afgevallen 
met dit geweldige programma.  

Share-Fit heeft al meer dan 160 

WIL JIJ DIT OOK? 
MELD JE DAN NU 
AAN VOOR EEN 
VRIJBLIJVENDE 

INTAKE.



donuts | chocola & truffels | macarons 
frozen yoghurt ijs | smoothies 

PURO fairtrade koffie & thee to go 
vers belegde broodjes | wraps | tosti’s

Dorpsstraat 38a Rosmalen | 073-3035657 
 info@bajtz.nl | www.bajtz.nl 

 follow us on Facebook

Tiepiesss heeft genoten van een fantastisch 2018. 

Veel leuke cursisten hebben blind leren typen, op een 
gezellige wijze belangrijke computervaardigheden 
geleerd of ze zijn future-proof geworden dankzij de geleerd of ze zijn future-proof geworden dankzij de 
"vette" cursus programmeren. Geweldig, want zij 
gaan goed voorbereid naar het Voortgezet Onderwijs. 
Hartelijk dank voor jullie komst naar Tiepiesss! 

Natuurlijk starten deze leuke cursussen ook in 2019. 
Leuk om cadeau te geven of te krijgen! Kijk op 
www.tiepiesss.nl voor meer informatie.  

Tiepiesss wenst u hele fijne feestdagen! Tiepiesss wenst u hele fijne feestdagen! 

VOELEN, 
DENKEN & 
DOEN IN BALANS

Je herkent het vast: zonder erbij na te denken zeg je “ja” 
of ga je langer door dan goed voor je is. Misschien merk 
je het en doe je het morgen anders. Maar wat als je de 
subtiele signalen van je lijf mist? Of als het moeilijk is om 
je grenzen te voelen en deze aan anderen duidelijk te 
maken? Dan loop je risico op stress, somberheid, faalangst 
of burn-out klachten.

Met haptotherapie leer je opnieuw 
luisteren en handelen naar jouw 

gevoelens én gedachten. Het is een 
actief-ontspannen therapie, waarbij je 

inzicht krijgt in je vaste patronen, 
gevoelens en overtuigingen. Met als 
resultaat meer gevoel voor je kracht 

en mogelijkheden!

www.2STROOM-haptonomie.nl 
Stadsboerderij Eyghentijds Rosmalen

haptonomie in prak�jk
2STROOM

Luisteren naar 
je gevoel

DOEN IN BALANS

Haptotherapie 

actief-ontspannen therapie, waarbij je 



Met behulp van onze toetsweekbegeleiding ga je rustig en met een goede 
voorbereiding de proefwerkweek in. Toetsweekbegeleiding zal inhouden 
dat leerlingen gedurende drie weken, drie dagen per week, onze hulp 
krijgen met de voorbereiding voor- en tijdens de toetsweek. We starten de 
begeleiding twee weken voor de toetsweek en de derde week begeleiding 
is de week van de toetsweek. De leerlingen krijgen hulp bij het maken van 
een gestructureerde planning en de uitvoering ervan. In een rustige 
leeromgeving kunnen toetsen worden geleerd, overhoord en het 
kennisniveau worden bijgespijkerd. 

Natuurlijk is hierbij extra aandacht voor de vakken waar een leerling 
moeite mee heeft. We bekijken samen met de leerling wat hij of zij nodig 
heeft tijdens deze week en proberen te zorgen dat de sfeer zo ontspannen 
mogelijk is, zodat de leerling vol zelfvertrouwen aan de toetsen kan 
beginnen.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.studiejunk.nl of stel uw vragen 
telefonisch of per mail.  

De meeste scholen lijken er haast van te houden. De meeste leerlingen haten het: de toetsweek! 

Een week lang proefwerken en toetsen maken, wat een ellende. Natuurlijk, als je alles goed hebt gepland, 

bijgehouden en op tijd bent begonnen met leren, valt het allemaal wel mee. Maar toch, hoe pak je dit nu het 

beste aan...?

COLUMN/STUDIEJUNK

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

Toetsweekbegeleiding
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Goede Koffi e | Lekkere Wijn
Speciaal Bier | Hapjes | Drankjes

 Lunch |  Live Muziek 
Thema Avonden & nog veel meer!

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

www.cafebottles.nl

IEDERE ZONDAG AL ONZE 
BURGERS VOOR MAAR € 10,-

WorkShop!

BESTELLEN
Wil je naast het volgen van een  
workshop ook graag thuis aan de slag  
om kaarten te maken? Dan kun je heel  
eenvoudig al de benodigde producten  
bestellen. Kijk voor meer informatie  
op de site of stuur een mail naar  
stamping2gether@gmail.com

Etudestraat 22, Rosmalen |  www.stamping2gether.nl

JeS
S ICa MeNS

 R o s m a l e n

2getherstamping
Bij Stamping2gether kun je 
diverse workshops volgen. Bij 
deze workshops ga je creatief 
aan de slag met papier en 
stempels van Stampin' Up!



COLUMN/COLON IN BALANCECOLUMN/COLON IN BALANCE

Maar wist je dat het merendeel van onze bevolking last heeft van de 
stoelgang, obstipatie, prikkelbare darm, huidklachten, migraine, futloos, 
depressief, vermoeidheid, slapeloosheid, verstoorde menstruatiecyclus, 
prostaatklachten en nog heel veel meer lichamelijke en emotionele 
klachten?

Nu is het geen wondermiddel. Het is wel de eerste stap naar een 
gezonder lichaam, gezondere levensstijl. Gezondheid komt van 
binnenuit, net als schoonheid. Veel schoonheidsspecialisten vinden hun 
samenwerking met detoxcoaches en darmtherapeuten. Door van 
binnenuit te reiniging krijgen velen een mooier resultaat in de 
schoonheidsbehandeling. En wie wil er nu niet stralen?

Wil je meer informatie omtrent jouw situatie?
Neem vrijblijvend contact op met Kitty Wolf: 
013-5332797.

Darmspoelingen ondergaan is een eeuwenoude behandeling om 
ziektes te voorkomen. De eerste geschriften waarin gesproken  
wordt over het lichaam van binnenuit te reinigen, zijn gedateerd  
van 1500 v. Chr. Wij doen er nu heel erg ‘raar’ over. 

DARMSPOELINGEN

COLUMN/KITTY WOLF

Dom S Dubuissonstraat 38
Berkel-Enschot
013-5332797

www.coloninbalance.com

Kitty Wolf is al 15 jaar 
“poepdokter”. 

Zij is de grondlegger van het 
combineren van darmspoelingen 

met emoties. Als sportlerares 
heeft zij niet lang gewerkt. 

Zij wilde iets betekenen voor de 
mensen op gezondheidsvlak. Na 

het volgen van de Mastery 
University van Anthony Robbins 

en de opleiding tot 
darmtherapeut, is zij begonnen in 

haar eigen praktijk. Inmiddels 
heeft ze een bloeiende praktijk en 

leidt zij het merendeel van de 
darmtherapeuten op in NL en 

Europa.

Kitty Wolf
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De Driesprong 7 - 8  Rosmalen
073 690 00 70
www.delekkerstevlaai.nl

Al onze taarten worden met uiterste 
precisie en zorg gemaakt, waarbij de 
keuze van grondstoffen bepaald wordt 
door kwaliteit, smaak en versheid, puur 
natuurlijk! 

Geniet van de heerlijkste taarten en 
onze lekkere chocoladeletters in 
melk, puur en wit, met of zonder noten!

7 DAGEN PER WEEK
VOOR U GEOPEND!

Overheerlijke taarten 
voor de feestdagen

De Driesprong 7 - 8  Rosmalen

www.delekkerstevlaai.nl

7 DAGEN PER WEEK
VOOR U GEOPEND!

VERRAS SINT EN 
PIET MET EEN 
LEKKERE TAART!



VERRAS SINT EN 
PIET MET EEN 
LEKKERE TAART!

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. Botox® vult dus niks op. Fillers zijn injectables op 
basis van hyaluronzuur, een lichaamseigen stof met als functie vocht 
vasthouden. Met fi llers kunnen lijntjes worden opgevuld, waardoor deze 
vervagen of verdwijnen. Het wordt ook gebruikt 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. 

Helaas zijn er in de media verschillende slechte voorbeelden van 
(overmatig) gebruik van Botox® en fi llers. Gelukkig kunt u ook behandeld 
worden zonder er ‘nep’ uit te zien. Ik streef ook niet naar rimpelloze 
gezichten zonder mimiek, maar juist om u een frisse uitstraling te geven 
en scherpe lijnen en schaduwen te verzachten. Een ander zal zeggen dat 
u er goed uitziet zonder te zien dat u behandeld bent.

Nieuwsgierig geworden en spreekt deze visie u aan? 
Maak gerust een afspraak voor een gratis en vrijblijvend 
adviesgesprek.

Een natuurlijke look met

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

 dat kan!

Bij Mooi Medisch Sportief 
kunt u terecht voor rimpelinspuitingen 

met botox of hyaluronzuur. Ook verzorgen 
wij anti-transpiratiebehandelingen, 

littekencorrecties en behandelingen tegen 
verschillende huidaandoeningen 

en migraineklachten.
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Achterstraat 4 Helvoirt
06-17028131

info@mooimedischsportief-denbosch.nl 
www.mooimedischsportief.nl

“Als cosmetisch arts vind ik het een mooie 
uitdaging om uw natuurlijke schoonheid te 
benadrukken en u een frissere uitstraling 

te geven. Met subtiele veranderingen kun je 
al een groot effect bereiken, zonder dat uw 
omgeving doorheeft dat u ‘iets’ heeft laten 

doen. Gelukkig zien we dat het taboe op 
cosmetische ingrepen steeds meer verdwijnt 
en mensen de stap durven te zetten om eens 

langs te komen voor een advies.”

 Als u er goed uitziet, voelt u zich 
goed en straalt u dit ook uit.

Drs. Alice van der Linden
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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. 

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!



Medicijnstraat 120, Oss  |  0412-639722  |  Kruisvaardersstraat 157, Tilburg  |  013-5352535

Van heinde en verre  Tandarts Steenbergen 
heeft een goede naam als het gaat om de esthetische 
tandheelkunde. “Mensen komen hiervoor van heinde 
en verre naar onze praktijk. Vroeger was dit alleen 
weggelegd voor rijke mensen, maar dat is allang niet 
meer zo. Ook met kleinere ingrepen kunnen we een 
gebit weer regelmatig en representatief maken.”

Eigen laboratorium In Tilburg zijn er 6 behandel-
kamers, in Oss 10. Beide vestigingen beschikken 
over een eigen laboratorium. “Dit heeft als groot 
voordeel dat we niets op hoeven te sturen. Alle 
kronen, bruggen en protheses worden in huis 
gemaakt. Is er iets mis of heb je specifi eke wensen, 
dan kun je in een persoonlijk gesprek met de 
technicus aangeven wat en hoe je het wilt.” Sowieso 
wordt gewerkt met de nieuwste apparatuur (o.a. 
moderne röntgenapparaten met 3D scanner) om 
kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen verlenen.

Groot en tegelijkertijd klein “We zijn een grote 
praktijk maar je hebt in principe altijd dezelfde 
tandarts. Het contact met onze patiënten is dan ook 
heel persoonlijk. We streven ernaar hen zo veel 

mogelijk te ontzorgen. Na toestemming 
vragen we alle relevante informatie op 
bij verschillende partijen. Met een 
softwareprogramma kunnen we 
bovendien inzichtelijk maken hoe 
mensen verzekerd zijn en hoeveel geld 
ze terugkrijgen bij een behandeling.”

Gemoedelijke sfeer
Lang wachten hoeft niet, in principe 
heb je binnen 2 weken een afspraak. 
Kenmerkend is verder de relaxte, 
gemoedelijke sfeer in de praktijk. “We 
besteden volop aandacht en tijd aan 
onze patiënten.”

Voor eenmooie glimlach
“Alle specialismen zijn vertegenwoordigd”,
aldus praktijk-manager Miranda Janssen. “Bijna 
alles kunnen we zelf doen. Alleen voor operatieve 
ingrepen moeten onze patiënten naar het 
ziekenhuis, bijvoorbeeld de kaakchirurg.”

“We willen onze patiënten
  zoveel mogelijk ontzorgen”

 Benieuwd wat we voor u 
kunnen betekenen? Neem 
dan eens contact op of kijk op 
onze website voor meer informatie! 
www.tandarts-steenbergen.nl 

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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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...



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

 Rosmalen  |  073-3035334
 www.kom-wonen.nl

WONING VAN DE MAAND 

WILDEWEITSTRAAT 5 ROSMALEN

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

BREED 
ASSORTIMENT

EN EEN 
GOEDE SERVICE

Modern, speels ingedeeld herenhuis 
met 5 slaapkamers, luxe keuken en 
sanitair, ruime woonkamer, riante 
tuin en 2 eigen parkeerplaatsen.
Woonoppervlakte: 155 m²
Inhoud: 575 m³, Perceel: 262 m²
Vraagprijs: € 459.000,- k.k.



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

BREED 
ASSORTIMENT

EN EEN 
GOEDE SERVICE

healer 
familie 
band 
energie 

universum 
liefde 
ziel 
vrijheid 
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Maak kans op:

een healing  
t.w.v. € 55,-Wij mogen 

deze prijs 
2 keer 

aanbieden!
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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.




