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Specialist in haar en kleur 
en gecertificeerd barber!



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

Jong en oud is welkom en alle stylisten worden hoog opgeleid en staan vol 
passie voor jou klaar! Ingeborg zit in het internationaal team van KIS haircare en 
L'anza. Zij geeft trainingen in binnen- en buitenland en is genomineerd voor de 
Oscar onder de kappers; de Coiffure Award.

Y.O.L.O kapper is aangesloten bij Intercoiffure, een organisatie waar alleen 
topsalons bij aangesloten zijn. Via deze weg heeft Floor 2018 een jaar lang 
bootcamps mogen volgen van toppers uit het vak en het jaar afgesloten met 
een fotowedstrijd. 

TROTS!
En zo trots als een pauw mogen wij zeggen dat hard werken wordt beloond 
want Floor is de winnaar van Young Intercoiffure 2018!

Y.O.L.O kapper Rosmalen!

Wil jij een eerlijk advies van vakkundige stylisten? 
Een droomkleur of een droom coupe? 
Maak een afspraak bij Y.O.L.O. 

Bij elke vervolgafspraak altijd 10% korting!
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59
32

Wij maken graag 
heel mooi haar!
 
Specialist in haarkleur. 
Specialist in Olaplex.
 
Onze kleuradviseurs zijn opgeleid tot Master-
coloristen en hiermee een expert in kleur. Wij zijn 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 
technieken in ons vakgebied en zorgen voor jouw 
kleur, op maat gemaakt. Hierbij staan kwaliteit en 
service voorop.
 
Olaplex is het ”vloeibare goud”. Tijdens het kleurproces 
houdt dit product jouw haar sterk, soepel en glanzend. 
Onze specialisten kunnen niet meer zonder.
 
Kom naar de kapsalon en laat je adviseren door onze 
topstylisten; gepassioneerde kappers met kwaliteit en aandacht. 
 
En je staat er weer mooi op!
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Bruisende lezer,

Gelukkig nieuwjaar! Met twee andere woorden kunnen we dit 
voorwoord eigenlijk niet beginnen. Want dat is toch wat we 
iedereen wensen? Geluk, voorspoed, gezondheid en dat het 
maar een bruisend 2019 mag worden!

Hier op de redactie van Bruist zijn we allemaal volledig klaar voor 
een mooi nieuw jaar. Een jaar dat we traditiegetrouw starten met tal 
van goede voornemens. De een wil wat kilo’s kwijt, de ander wil 
vaker op bezoek bij zijn oma, stoppen met roken of nu echt zijn 
dromen waar gaan maken... Elk jaar is het weer de vraag hoeveel 
van deze goede voornemens standhouden. Maar alleen de poging 
verdient wat ons betreft al een complimentje!

Een goed voornemen dat zeker stand gaat houden, is ons 
voornemen om je ook in 2019 weer te blijven inspireren en 
verrassen met ons bruisende magazine. Een nieuw thema dit jaar 
is de Bruisende Stad. Deze eerste editie nemen we hiervoor een 
kijkje in Rotterdam. En ook in 2019 hebben we uiteraard weer 
ondernemers die staan te trappelen om zichzelf aan jou te 
presenteren. Met deze maand in dit magazine Hamers@Home  
en Monique de Boer. 

Succes met jouw eigen goede voornemens en maak er een 
ontzettend mooi jaar van!

Michael Thörig

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

VOORWOORD/JANUARI



SLAPEN
BILDERBERG PARKHOTEL is 
klassieke grandeur én hedendaagse 
hotspot middenin bruisend Rotterdam. 
Een rustig hotel met comfortabele 
kamers om helemaal op te laden.

SPARKS HOSTEL In een statig, 
vooroorlogs pand vind je op steen-

worp afstand van het centraal 
station de ideale verblijfplek

voor de budgetreiziger die een 
persoonlijke thuishaven zoekt. 
Het gloednieuwe hostel Sparks 
heeft een luxueuze, maar 
vooral warme uitstraling.

ROTTERDAM/BRUIST

NATUUR
WIL JE DE DRUKTE VAN 

DE STAD EVEN ONTVLUCHTEN? Daar hoef 
je in Rotterdam de stad niet voor uit. Ga bijvoorbeeld naar 
de Kralingse Plas of het naastgelegen Kralingse Bos waar 

je goed kunt fi etsen, hardlopen of skaten. Ook in het 
Vroesenpark heb je alle ruimte op de grote grasvelden. 

AAN TAFEL
STADSBRASSERIE 

DUDOK is een begrip in 
de Maasstad en ver daar-

buiten. Men komt hier 
voor ontbijt, lunch, borrel 

of diner. Of natuurlijk voor 
de beroemde appeltaart. 

Gevestigd in een 
voormalig bankgebouw 

ontworpen door architect 
Willem Marinus Dudok is 
het een ontmoetingsplek 

voor de hele wereld. 

PIET LAP HERENMODE is een winkelketen met 
vijf winkels in en om Rotterdam. Meer dan honderd jaar modetraditie 
en nog steeds actueel. Piet Lap richt zich vooral op de man die graag 
kleding draagt van een goede kwaliteit tegen een acceptabele prijs.

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

CULTUUR
Rotterdam heeft een RIJK 
CULTUREEL LEVEN met musea, 
kunst instellingen en galeries. 
Maar op straat loop je ook zo 
tegen de mooiste kunstwerken en 
graffi ti aan. Wanneer je meer van 
theater, dans en muziek houdt, 
zijn er genoeg Rotterdamse 
theaters en concertzalen.

Rotterdam is hip en happening. De Maasstad werd 
al door reisgids Lonely Planet bekroond met een vijfde 

plek in de top tien van ‘topsteden’ ter wereld. En terecht:
in Rotterdam vind je fonkelende wolken krabbers, 

gerenommeerde musea, hippe restaurants en bars,
een indrukwekkende haven en bruisende festivals.

NOW THE MOODSTORE Gaay van der Linde 
realiseerde haar droom door de grote, houten deuren te 

openen van NOW The Moodstore in Hillegersberg Rotterdam. 
Hier vind je bijzondere producten op het gebied van Fashion, 

Living en Giving. Laat je verrassen door een wereld van 
emoties, geuren, weldaad en oogstrelende creaties.

INTERCITY’S  UIT
HET HELE LAND STOPPEN 
OP ROTTERDAM 
CENTRAAL STATION

EEN RELAXED DAGJE ROTTERDAM DOEN?

RotterdamJonge, dynamische wereldstad

SHOPPEN
MAHO-KWARTIER
Aan de rand van het Rotterdamse 
winkel hart vind je het gezellige 
MaHo-kwartier: een knus gebied 
vol inspirerende boetieks en talloze 
nieuwe horecaconcepten. Het 
‘Soho van Rotterdam’ is dé plek
voor liefhebbers van lekker eten, 
unieke vintage, bijzondere labels en 
inspirerend design. Fan van vintage? 
Dan kun je terecht bij Very Cherry 
voor draagbare klassiekers of bij 
Vintage & Labels by Hendrikus 
voor hand picked vintage kleding.

Helemaal verknocht
aan Rotterdam? 
Galerie urban photos 
verkoopt de mooiste 
Rotterdamfoto’s van 
1849 tot nu, op elk 
formaat en afgedrukt 
op fotopapier van 
museale kwaliteit.
Nieuwemarkt, Botersloot
en Pannekoekstraat
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COLUMN/TRAUMATHERAPIE

Trauma is een beladen woord. Je moet wel iets heel ergs hebben 
meegemaakt om een trauma te hebben. Maar als je bedenkt dat een 
onverwerkte scheiding, problemen op werk of school, een 
ziekenhuisopname, een tandartsbehandeling of een bevalling ook 
trauma kunnen veroorzaken, dan blijken meer mensen met trauma te 
lopen dan er beseft wordt. 

Trauma is niet meer dan een verandering op onze harde 
schijf in onze hersenen. Een gebeurtenis die te veel was 
voor onze hersenen om in de slaap te verwerken, 
waardoor wij niet meer lekker onszelf kunnen zijn. 
Dit maakt dat wij niet meer of moeilijk kunnen genieten, 
slapen, concentreren, emoties onder controle hebben 
of relativeren. 

Wat is lichaamsgerichte traumatherapie?
Bij lichaamsgerichte therapie staan het zenuwstelsel en 
onze spieren centraal. Hierin wordt heel veel spanning 
opgeslagen als onze hersenen onze gebeurtenissen niet 
verwerken. Door het lichaam te helpen deze spanning 
los te laten, kunnen het hoofd en de emoties weer tot 
rust komen. Door het loslaten van overtuigingen en 
patronen die wij hebben aangeleerd, kunnen we meer 
weerbaarheid opbouwen.

Voor wie lichaamsgerichte traumatherapie?
Voor iedereen die beter in zijn vel wil komen te zitten of 
bij onder andere de volgende symptomen:

burn-out, aanhoudende angst of 
stress, onverwerkte rouw of 
scheiding, vastlopen op werk, 
overgevoeligheid, gebrek aan 
controle op emoties of oude 
trauma’s die terug blijven komen.

Monique de Boer is onder andere 
EMDR master therapeut, EMI 
practitioner, EFT master, 
Familieopstellingen-coach en heeft 
meerdere opleidingen gedaan op het 
gebied van ontwikkelingstrauma 
en shocktrauma. 

Meer informatie? 
www.moniquedeboer.com

Vergoeding via aanvullende 
verzekering.

Monique de Boer

Praktijk Monique de Boer 
is een multidisciplinaire 
praktijk voor volwassenen, 
jongvolwassenen en kinderen 
gelegen in Kaatsheuvel.

De praktijk is in drie onder-
delen verdeeld waaronder 
mondzorg, therapie en 
opleidingen met als 
specialisatie trauma.
De therapievorm bestaat uit 
lichaamsgerichte psycho-
therapie en natuurgeneeskunde. 
De behandelingen worden 
vergoed via de aanvullende 
verzekering, afhankelijk van 
verzekeraar en pakketkeuze. 
Hieronder volgt een kort menu 
met de vier disciplines 
waaruit u kunt kiezen.

Mondhygiëne

Tandartsangstbehandeling

Traumatherapie

Opleidingen

Tot gauw.

Zandvaert 13, Kaatsheuvel  |  06-24218363  |  www.moniquedeboer.com

Woede?
Ik help jou met het loslaten van je emoties!
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must haves
LIMITED SAMENWERKING

Secrid en FREITAG slaan de handen ineen voor een 
bijzondere limited edition wallet, geheel gemaakt van 
hergebruikte materialen: de geupcyclede, afgekeurde 

Cardprotectors van Secrid, gecombineerd met fl ink 
bereisde truckzeilen van FREITAG. Perfect voor in iedere 

broekzak. Te koop via verschillende verkooppunten 
zoals de FREITAG store in Rotterdam € 85,-

DOOR WEER EN WIND
Speciaal voor deze winter heeft het oer-Hollandse fi etsmerk Union (sinds 1904)

een aantal van haar modellen een nieuw kleurtje gegeven. Union biedt 
comfortabele fi etsen die elk stadsmens op het lijf zijn geschreven.

Met prachtig design en hoogwaardige kwaliteit. 
Vanaf € 399,- te koop via www.union.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een fl es Amarula, 

een zachte, frisse cream 

likeur uit Zuid-Afrika.
Amarula is een veelzijdige drank 

die puur of in winterse 
koffi erecepten kan
worden gedronken.

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 januari’

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

KRUIDIGE SPECERIJEN
De Kraken rum is een donkere 
premium spiced rum uit het 
Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime receptuur 
vol exotische specerijen, 
waarvan kaneel, gember en 
natuurlijk kruidnagel een 
belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 
intense smaak en een lange, 
zachte en zoete afdronk.
Te koop via verschillende slijters
€ 26,99  www.krakenrum.com 

DOOR WEER EN WIND

Winterse/LEZERSACTIE#1
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must haves

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#2 januari’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Aangeboden door www.foxlifestyle.nl

Maak kans op
1 doos/6 zakjes 
ALOE DRINK 
ENERGY BOOST
Aloe Drink levert 
energie op, heeft
een anti-aging-effect, 
geeft een gevoel van 
wellness en stimuleert 
gewichtsverlies.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win

SHOPPING/NEWSWINTERGLAM
Fashionable het nieuwe 
jaar in? De tutu’s van 
The Tutu Shop zorgen 
voor de glamoureuze twist 
aan je winterse outfi t. 
De rokken bestaan uit 
twee of drie laagjes 
zijdezachte tule, waar-
door ze fl atteus rondom 
het lichaam vallen. 
www.tutu-shop.com 
vanaf € 39,99 (kids) en 
€ 55,99 (volwassenen) 

WINTERSE WANDELING
Deze winter presenteert Xsensible een stijlvolle collectie damesschoenen 

die bestaat uit sneakers, veterschoenen en booties, in stoere winterkleuren, 
zachte materialen en dierenprints. Daarnaast zorgen de schoenen voor 

een goede ondersteuning en natuurlijk lichaamshouding. 
Te koop via verschillende verkooppunten vanaf € 179,-  www.xsensible.com 

Uw VEGAS adviseur
VEGAS COSMETICS GmbHLISE-MEITNER-STR. 4-664823 GROß-UMSTADT | GERMANYTEL.: +49 (0) 6078 96 81 10 | FAX: +49 (0) 6078 96 81 11www.vegasvital.nl

VOEDINGSSUPPLEMENT

ALOE DRINK ENERGY BOOST EEN GROTE BIJDRAGE AAN EEN GEZONDER LEVEN

ALOE DRINK - ENERGY BOOST
Art.Nr.: 5034 | 6 x 90ml | 22,00€ Art.Nr.: 5035 | 18 x 90ml | 62,70€(SPECIALE PRIJS - bespaar 3,30€)

ALOE DRINK - ENERGY BOOST | 3ER PACK
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1 doos/6 zakjes 

Winterse
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Wil je meer informatie?
Neem dan eens een kijkje 
op onze website:
www.MusiCare.info



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

NEXT ROSMALEN

See you NEXT time!

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN MODIEUS 2019

Damesmode voor een maatje meer 
Next + is een dameskledingzaak voor de modebewuste, moderne 
vrouw met een maatje meer. We voeren maat 42 tot en met 60. 
Mocht u speciale wensen hebben, komen wij hier graag aan 
tegemoet.

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

Mode VOOR IEDERE 
VROUW

Boetiek Gaya wenst u 
een goed 2019 

en een kleurrijk modejaar 
met onze stijlvolle en 

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

Dokter Esther De Vries

  dicht
      bij  de  H U I S A R T S

cosmetische en chirurgische zorg

da
g 

do
kt

er

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

0,00,20,40,60,81,0

WINTERKORTING!
De EERSTElijnkliniek streeft naar verbetering van service en kwaliteit dicht bij de huisarts. 
Onze website is vernieuwd en de behandelingen en prijzen voor een groot deel aangepast. 
Graag willen we u hiervan mee laten profiteren door de volgende acties:

Als u nu boekt voor behandelingen tussen 1 januari en 1 maart voor
laser, botox, filler, gezichtsmassage, LVL, dermatude behandeling (NIEUW)
dan ontvangt u 5% WINTERKORTING*
Bel voor een afspraak 073 503 94 16 of mail  
naar info@eerstelijnkliniek.nl

ZO skin health, ZO medical en Colorescience producten  
nu met 5% KORTING**

* geldt niet voor ooglidcorrecties en sterilisaties
**  graag vooraf bestellen en bij afhalen in de kliniek ontvangt u tevens  

een toilettasje met inhoud! 

5% 
WINTER

KORTING 
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Bourgondisch
         genieten bij
Bourgondisch

Bourgondisch tafelen of feesten
Diverse boerenschotelmenu’s 

Verse appeltaart uit eigen keuken
Complete feestarrangementen of een feest op maat

Informeer naar de mogelijkheden 
en kom gerust een keertje langs

Bourgondisch tafelen of feestenBourgondisch tafelen of feestenBourgondisch tafelen of feestenBourgondisch tafelen of feesten
Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s Diverse boerenschotelmenu’s 



DITJES/DATJES

     De 3e maandag van januari is het Blue Monday,
  dé dag van het jaar waarop we ons het ellendigst voelen.
   4 januari klinkt in het Chinees als:
  ‘Ik zal heel mijn leven van je houden’.
 Zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag
   weer opnieuw mag uitpakken.
 Ga in het nieuwe jaar wat vaker de natuur in! Een korte
  wandeling helpt je bij het ordenen van je gedachten. 
 Op 24 januari 1972 werd Loeki de Leeuw geboren.
 Wie zijn goede voornemen 3 maanden weet vol te houden,
 slaagt er meestal ook in om dat de rest van het jaar te doen.
    Tot 6 januari (Driekoningen) mag je iedereen een
   gelukkig nieuwjaar wensen.
 Januari is vernoemd naar Janus, de Romeinse god
    van het begin en het einde.
     De 100 rijkste miljardairs op aarde hebben maar één
  gemeenschappelijke deler: ze zijn eigen baas.
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Vernieuwde showroom!

  W
elkom bij d

é kaste
nspecia

list
 van M
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Leon Hamers

Wij bouwen de kast 
die bij je past!

Vernieuwde showroom!
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Wij maken de kast die bij je past!
RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

De kast van Bastiaan en Tooske

Een kledingkast, inloopkast, boekenkast of TV meubel speciaal naar uw wensen op 
maat laten maken? Bij Hamers@Home bieden wij voor elke ruimte (en budget) een 
kastoplossing en combineren wij functionaliteit met een mooi design. Wij maken voor 
u graag een ontwerp tot u 100% tevreden bent. Met ons eigen team regelen wij alles 
voor u. Het resultaat is een stuk vakmanschap waar wij trots op zijn en u jarenlang 
plezier van heeft, elke dag weer.

Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!



Bij Hamers@Home hebben wij voor elke ruimte (en budget) 
een kastoplossing, of het nu gaat om een eenvoudige 
vrijstaande kast, een luxe inloopkast of een TV-meubel. 
In onze ruime showroom zie je talloze voorbeelden van woon- 
en slaapkamerkasten, industriële schuif- en taatsdeuren en nog 
veel meer. Met ons eigen team regelen wij alles voor je, van 
ontwerp tot plaatsen. Het resultaat is een kast waar wij trots 
op zijn en jij straks jarenlang plezier van hebt, elke dag weer. 

Leon Hamers 

RINGBAAN-ZUID 372 | TILBURG | T 013 4627420 | WWW.HAMERSTILBURG.NL

Dé kastenspecialist van Midden-Brabant

Wij bouwen de kast 
die bij je past!
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ZONWERING, ROLLUIKEN & BUITENLEVEN BV

Orthen 40-42  ’s-Hertogenbosch
073-6419734
info@markantzonwering.nl
www.markantzonwering.nl

In de sfeervolle en complete showroom van Markant Zonwering, Rolluiken en 
Buitenleven met uitgebreide presentaties wordt u optimaal geadviseerd over zonwering, 
rolluiken, screens, terrasoverkappingen, shutters, horren en binnen zonwering. Ze 
zoeken samen met u naar de beste oplossing. Indien gewenst komt Markant bij u thuis 
de situatie bekijken. De showroom van Markant Zonwering is gevestigd aan Orthen 40 
in Den Bosch. Hier kunt u op uw gemak de gehele collectie zonwering, rolluiken, 
terrasoverkappingen en overige artikelen bekijken. Alle producten zijn van topniveau, 
dus laat u inspireren!

Openingstijden
Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  10.00 - 17.30 uur
Woensdag:  10.00 - 17.30 uur
Donderdag:  10.00 - 17.30 uur
Vrijdag:  10.00 - 17.30 uur
Zaterdag:  10.00 - 16.00 uur

De zonwering-
specialist bij uitstek!

Markant Zonwering, 
Rolluiken en Buitenleven, 
dé specialist uit Den Bosch 

in zonwering, rolluiken, 
terrasoverkappingen, 

shutters, horren, screens, 
binnenzonwering en 

aanverwante 
productgroepen.

De laatste 
trends op 
zonwering 
gebied!



 bbb Den Bosch - Orthenstraat 290 ✦ 088 644 00 73 ✦ www.bbbhealthboutique.nl

Begin dit jaar met de aandacht even helemaal op jezelf te richten ‘Me-Time 
bij bbb’. Geef extra aandacht aan jouw body, food & mind en doe mee met 

onze bbb-challenge ‘new year, new me!’. Waarbij je doelgericht en met 
aandacht sport in onze hot cabin & yoga/pilates, je bewust en meer 

plantaardig eet en aandacht hebt voor jouw positieve intenties. 

       Me-Time 
        bij bbb!

Benieuwd? 
Boek online een 
gratis proefles
via onze site 
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NIEUWE NAAM BIBLIOTHEEK, MUZERIJE EN 
BUREAU BABEL STAAT ALS EEN… TOREN!

’s-Hertogenbosch is een nieuw culturele en maatschappelijke speler rijker. 
Muzerije, Bureau Babel en Bibliotheek ’s-Hertogenbosch e.o. zijn gefuseerd 

en gaan verder onder één naam…

DAAGT JE UIT!



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PETER BUWALDA
OTMARS ZONEN VAN PETER BUWALDA.
De jonge Shell-employé Ludwig Smit kruipt 
steeds dichter op de huid van zijn vader, 
Johan Tromp, die tweeëndertig jaar lang de 
grote onbekende in zijn leven is geweest. 
Meester en knecht raken tot elkaar 
veroordeeld op Sakhalin Island, waar Johan 
Tromps daverende carrière in de 
oliebusiness wankelt als journaliste Isabelle 
Orthel zich aandient. Ludwig en zij delen 
een kortstondig maar pijnlijk verleden in 
Twente. En ook Tromp is op zijn hoede voor 
deze vrouw die hij onder beroerd gesternte 
leerde kennen in de Nigerdelta.
OTMARS ZONEN van PETER BUWALDA 
is nu te koop voor € 25,-

 AGJE UIT
NATIONALE 
TULPENDAG

D

Kom op de Nationale Tulpendag 
ook naar de opening van het 
tulpenseizoen. Op de Dam in 
Amsterdam vindt de offi ciële aftrap 
van het tulpenseizoen plaats, 
georganiseerd door Nederlandse 
tulpenkwekers. In een speciaal 
aangelegde pluktuin op de Dam 
kan iedereen gratis tulpen plukken. 
Met deze feestelijke actie barst het 
tulpenseizoen los. Naast de 
pluktuin zijn er talloze verrassingen 
en acties. Er zijn meer dan duizend 
tulpen in alle kleuren van de 
regenboog die vanuit Nederlandse 
veilingen wereldwijd de weg naar 
de vaas vinden. De tulp is daarom 
een echt visitekaartje van Holland.
19 januari 2019
www.tulpentijd.nl

Maya (Jennifer Lopez) is zeer succesvol als 
assistent-manager bij een lokale supermarkt. 
Wanneer haar een positie als fi liaalmanager 
wordt geweigerd omdat zij geen diploma 
heeft, zakt de moed haar in haar schoenen. 
Als ze door een vergissing mag solliciteren 
voor een topfunctie bij een multinational van 
verzorgingsproducten, weet zij de CEO te 
overtuigen dat zij de geschikte kandidaat is. 
Met torenhoge verwachtingen en een 
levensstijl waar ze altijd al van droomde, moet 
Maya bewijzen dat ervaring evenveel waard 
kan zijn als een diploma in de zakenwereld.
SECOND ACT draait nu in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
SECOND ACT
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Wij maken graag 
heel mooi haar!
 
Specialist in haarkleur. 
Specialist in Olaplex.
 
Onze kleuradviseurs zijn opgeleid tot Master-
coloristen en hiermee een expert in kleur. Wij zijn 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 
technieken in ons vakgebied en zorgen voor jouw 
kleur, op maat gemaakt. Hierbij staan kwaliteit en 
service voorop.
 
Olaplex is het ”vloeibare goud”. Tijdens het kleurproces 
houdt dit product jouw haar sterk, soepel en glanzend. 
Onze specialisten kunnen niet meer zonder.
 
Kom naar de kapsalon en laat je adviseren door onze 
topstylisten; gepassioneerde kappers met kwaliteit en aandacht. 
 
En je staat er weer mooi op!



Wij maken graag 
heel mooi haar!
 
Specialist in haarkleur. 
Specialist in Olaplex.
 
Onze kleuradviseurs zijn opgeleid tot Master-
coloristen en hiermee een expert in kleur. Wij zijn 
op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en 
technieken in ons vakgebied en zorgen voor jouw 
kleur, op maat gemaakt. Hierbij staan kwaliteit en 
service voorop.
 
Olaplex is het ”vloeibare goud”. Tijdens het kleurproces 
houdt dit product jouw haar sterk, soepel en glanzend. 
Onze specialisten kunnen niet meer zonder.
 
Kom naar de kapsalon en laat je adviseren door onze 
topstylisten; gepassioneerde kappers met kwaliteit en aandacht. 
 
En je staat er weer mooi op!
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1. Extra Soothing Balm van bobbi brown, € 68,-  www.bobbibrown.nl
2. Lash Queen Feline Elegance van Helena Rubinstein, € 35,-  www.helenarubinstein.nl  

3. Bee Venom Mask, € 7,95  www.livingnature.nl 
4. C25 Super Booster van Paula’s Choise, € 60,-  www.paulaschoice.nl

 5. Earl Grey van Newby Teas, € 11,10  www.newbyteas.nl
6. Face & eye palette van essence, € 9,89  www.essence.eu

Door weer en

5

2

3

6

winter
3

4

1
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BEAUTY/NEWS

Januari is echt zo’n maand dat je 
jezelf eventjes moet oppeppen om 
de winter door te komen.
Moeilijk? Welnee, met deze producten
zit je zo in de volgende maand!

7. Physalis Echinacea forte, € 14,90  www.hollandandbarrett.nl
8. Berry Blossom Hand Lotion van Eos, € 4,99  www.douglas.nl

9. Lipstick Mat Prune van Sothys, € 29,50  www.sothys.nl
10. Revive & Hydrate Shea Butter Hair Mask van Maui Moisture, € 12,99  www.mauimoisture.com

11. Geurkaars Cosy Moment van Kneipp, € 7,99  www.kneipp.nl
12. Prep & Hydrate Primer van Lancôme, € 36,30  www.lancome.nl
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winter
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8
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MD Vazen & potten

MOOIE 
MEIJSJES 
(M/V)

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

Je huis is geen steriele etalage en richt je niet in om 
te imponeren. Het moet je passen als een jas: com-

fortabel, eigen en altijd klaar om je met warmte te 
omringen. Onze exclusieve accessoires worden door 

Bart Meijs persoonlijk geselecteerd, daarom noemen 
we ze Mooie Meijsjes. Trendy, klassiek, robuust, 

verfi jnd, stoer, etnisch of Hollands - maar in alle ge-
vallen bijzonder. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

MD Vazen & potten

MOOIE 
MEIJSJES 
(M/V)

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM
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te imponeren. Het moet je passen als een jas: com-

fortabel, eigen en altijd klaar om je met warmte te 
omringen. Onze exclusieve accessoires worden door 

Bart Meijs persoonlijk geselecteerd, daarom noemen 
we ze Mooie Meijsjes. Trendy, klassiek, robuust, 

verfi jnd, stoer, etnisch of Hollands - maar in alle ge-
vallen bijzonder. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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www.damendrukkers.nl



Botox® remt de overdracht van prikkels van de zenuw naar de spier en 
wordt gebruikt voor het vervagen van dynamische rimpels op plaatsen 
in het gezicht waar de mimiek sterk is, zoals bij de frons, het voorhoofd 
en rondom de ogen. 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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Beleef  het bakkersvak bij

Meester Patissier en 
Meester Boulanger 

Robèrt van Beckhoven 
is bekend van 

tv-programma’s als
Heel Holland Bakt 

en beroemd om zijn 
brood en patisserie. 
In zijn open bakkerij 
met winkel, cursus-
lokaal en restaurant

in de voormalige 
leerfabriek in 

Oisterwijk, laat hij je 
alle aspecten van het 
bakkersvak beleven. 

Zien, ruiken, proeven, 
ervaren en genieten!

Robert
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JE ZIT NIET STIL: EEN GROEIEND 
BEDRIJF IN OISTERWIJK, MEERDERE 
BAKBOEKEN EN EEN ROL ALS JURYLID 
IN VERSCHILLENDE TV-PROGRAMMA’S. 
EN ER IS NOG MEER NIEUWS… 
Klopt, we gaan de grenzen van Brabant over! 
Eind 2018 openden we al een kiosk met to-go-
producten in Leidschendam en in de loop van 
2019 volgt daar ook nog een grote open bakkerij. 
Net als bij ons moederbedrijf in Oisterwijk, 
kunnen mensen hier straks al onze producten 
kopen en door grote glazen wanden zien hoe 
onze bakkers alles op ambachtelijke wijze 
maken. 

EN JE STAAT IN HET THEATER MET
EEN ‘THEATRALE FOODEXPERIENCE’? 
Ja, maar wel echt als bakker hoor. Zie het 
als een kennismaking met ons familiebedrijf 
op locatie, waarbij er natuurlijk ook van alles 
te proeven valt! We raden het publiek dan ook 
aan om van tevoren geen al te grote maaltijd 
te nuttigen...

BRUISENDE/BN’ers

Beleef  het bakkersvak bij
WAT VIND JE NU HET LEUKST VAN ALLES? Mijn kennis en 
liefde voor het vak delen met iedereen die dat maar leuk vindt. En 
de zo diverse manieren waarop we dat in ons bedrijf met z’n allen 
doen. In de bakkerij krijgen mensen letterlijk een kijkje achter de 
schermen, in mijn magazine Meesterlijk deel ik vier keer per jaar 
de lekkerste seizoensrecepten en tijdens onze cursussen leren 
zowel professionals als thuisbakkers op toegankelijke wijze meer 
over het vak. Zo hebben we nu ook een themacursus waarin we 
aan de slag gaan met mijn favoriete opdrachten van dit seizoen van 
Heel Holland Bakt. Een dag vol gezelligheid, maar aan het eind van 
de dag ben je ook echt vakkennis en diverse baktechnieken rijker. 

Kijk voor meer informatie op www.bijrobert.nl. 

Robert

MIJN KENNIS EN 
LIEFDE  VOOR HET 

VAK DELEN



[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.

In de  

webshop vindt u 

slechts een greep 

uit onze collectie. De 

gehele collectie treft u 

in onze winkel.

slechts een greep 

uit onze collectie. De 

gehele collectie treft u 

in onze winkel.

Wij zijn Meulenhoff Koeriersdiensten, een jong en dynamisch logistiek bedrijf 
in ‘s-Hertogenbosch. Een koeriersbedrijf dat betrouwbaar, punctueel en 
ervaren is. Zowel nationaal als internationaal. Gespecialiseerd in transport 
van: pallets, pakketten, kantoor- & meubeltransport, boxsprings, wit- en 
bruingoed, spoedopdrachten binnen 24 uur, verhuisservice, distributieroutes 
en op- & overslag.

Tijdelijk op- & overslag
Voor een lange of korte periode opslag nodig? Dan bent u bij ons  
aan het goede adres. ACTIE NU DE EERSTE MAAND € 3,95 m2.
Na deze maand betaalt u € 7,95 m2. Dit geldt voor zowel  
particulieren als bedrijven. Deze actie is alleen geldig als u  
3 maanden of langer opslag wilt.

Wilt u meer informatie, bekijk dan onze website
www.meulenhoff-koeriersdiensten.nl of bel ons 073 - 690 96 34!

WIJ ZIJN U 
GRAAG VAN 

DIENST
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Afvallen met normaal eten
                   Hoe doe je dat? 

info@claudiavesters.nl  |  06-23476435  |  www.claudiavesters.nl

COLUMN/CLAUDIA VESTERS

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Voor veel vrouwen het moment om te gaan 
lijnen. Misschien voor jou ook wel, omdat je lekkerder in je vel en kleding wil 
zitten. Met een streng dieet raak je de kilo’s makkelijk kwijt, maar helaas 
komen ze daarna razendsnel weer terug. Vaak nog meer kilo’s dan je bent 
afgevallen.

Je lichaam wil de strijd met een dieet niet aangaan. Het heeft juist de goede 
voedingsstoffen nodig die uit de meeste diëten worden gehaald. Lightproducten, pillen, 
poeders, shakes en heel weinig eten doen je lichaam geen goed. 

Wil je blijvend van je kilo’s af, dan is de focus verleggen naar het eten dat je voedt in 
plaats van vult de oplossing. Weer leren hoeveel eten je echt nodig hebt en wat een goede 
balans is tussen kiezen voor je gezondheid en genieten. Met een voedingspatroon dat voor 
80% bestaat uit gezonde keuzes is er voldoende ruimte om te blijven genieten van het 
eten en drinken dat minder goed voor je is. 

Mijn tip voor jou om weer lekkerder in je vel en kleding te zitten is, leg de focus op het 
eten dat gezond voor je lichaam is. Leer weer luisteren naar je lichaam. Ben niet te streng, 
gun jezelf af en toe iets lekkers, dan volgt het gezonde gewicht vanzelf.

Gezond Afvallen draait om ETEN en niet om diëten.

Claudia Vesters
Gewicht, Hormoon en Leefstijlcoach

Met haar methode Leven Zonder Dieet leert ze vrouwen om 
weer te gaan genieten van lekker en voldoende eten. Om de 
focus te leggen op het voedingspatroon dat gezond is. Het 
gezonde gewicht en het bruisen van energie volgt vanzelf.

Wil je meer weten, maak dan een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek06-23476435 www.claudiavesters.nl
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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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LOOKING/GOOD

Sapkuren, ontgiften en je lichaam weer in balans brengen. Na al die 
winterse feestmaaltijden is het misschien goed om een tijdje te minderen. 

Weer even voor je lijf

EEN DETOXKUUR is een simpele manier om je 
lichaam te ontgiften. Dat wil zeggen: je ondersteunt
je lijf bij het afbreken van ongewenste stoffen. Wil je 
leren hoe je je lichaam in een week kunt zuiveren van 
opgehoopte gifstoffen? Bruist geeft je nuttige tips.

Als je gaat detoxen is het aan te raden je van tevoren 
goed in te lezen. Voor het geval je iets meer begeleiding 
wilt, kun je contact opnemen met een voedingsspecialist 
om een Detox Voedingsprogramma te volgen. 

Je kunt er echter ook voor kiezen om geleidelijk te 
detoxen. Dit houdt in dat je je voedingspatroon staps-
gewijs zo verandert dat je voornamelijk zuiverende 
voeding eet en dus stopt met het toevoegen van 
gifstoffen. Begin de week eens met een appeldag.

DRINK DE HELE DAG door regelmatig water en vul
dit aan met groene thee en (zuiverende) kruidenthee. 
Water helpt je lichaam bij het afvoeren van gifstoffen.
Vezels helpen je darmen als het ware ‘schoon te 
poetsen’. Kies vooral voor vezels die te vinden zijn in 
groenten en voeg vezels toe aan je dagelijkse voeding 
en in je smoothies in de vorm van lijnzaad en chiazaad.
Begin het jaar goed en wees lief voor je lijf in januari.

liefKippie Den Bosch
Helftheuvelpassage 254 - 5224 AP Den Bosch 

Telefoon: 073-6212624 - www.kippie.nl

Tweede pond borrelhapjes voor de halve prijs!

Borrelhapjes naturel, € 6,15 per 500 gram 
Tegen inlevering van deze bon

Heb je iets te vieren? Bestel dan een Kippiepan! Kijk voor mee informatie op www.kippie.nl
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Kippie Den Bosch
Helftheuvelpassage 254 - 5224 AP Den Bosch 

Telefoon: 073-6212624 - www.kippie.nl

Tweede pond borrelhapjes voor de halve prijs!

Borrelhapjes naturel, € 6,15 per 500 gram 
Tegen inlevering van deze bon

Heb je iets te vieren? Bestel dan een Kippiepan! Kijk voor mee informatie op www.kippie.nl



Dierencrematorium Tilburg

Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716  |  info@dierencrematorium-memoria.nl  |  www.dierencrematorium-memoria.nl

Behalve dat klanten nu voor de crematie van hun huisdier in Tilburg zelf terecht-
kunnen, zijn er nog meer redenen om voor Memoria te kiezen. “Om te beginnen 
hanteren wij vaste lage prijzen, zodat het cremeren voor iedereen betaalbaar is. 
Ook urnen en gedenktekens hebben wij voor elk budget. 

Klanten kunnen hun huisdier zelf komen brengen, maar wij beschikken ook over 
een eigen ophaalservice. Streven is hierbij om altijd binnen één uur na melding 
bij de klant aanwezig te zijn, ook buiten kantooruren en in het weekend.

Bij ons kunnen klanten kiezen uit een individuele en een collectieve 
crematie. Bij een individuele crematie ontvangt men de as van het eigen 
huisdier inclusief een crematiecertifi caat met daarbij een pootafdruk. Bij een 
collectieve crematie wordt het huisdier met meerdere dieren tegelijk 
gecremeerd en wordt de as uitgestrooid over de Noordzee. 

Klanten kunnen desgewenst hun eigen overleden huisdieren begeleiden 
naar de oven en er zelf inleggen. Wij zijn één van de weinige dierencrematoria 
waar dit tot de mogelijkheden behoort.”

Het overlijden van een 
dierbaar huisdier is voor de 
meeste mensen een 
emotionele gebeurtenis. 
Indien het afscheid op een 
respectvolle en waardige 
manier plaats kan vinden, 
draagt dat bij aan een mooie 
herinnering en een betere 
rouwverwerking. Daar weten 
ze bij Dierencrematorium 
Memoria in Tilburg alles van.

www.dierencrematorium-memoria.nl

Ook bij uw 
dierenarts

naar de oven en er zelf inleggen. Wij zijn één van de weinige dierencrematoria Ook bij uw 
dierenarts

EIGEN 
OPHAALDIENST



Leeghwaterlaan 59a Den Bosch  |  073 621 92 64

info@mazzeltoff.nl  |  www.mazzeltoff.nl

Besloten feestje? 
MAZZELTOFF

is in het weekend beschikbaar!
Vraag naar de mogelijkheden.

www.mazzeltoffdenbosch.nl
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Meestal geldt wel: hoe vroeger je boekt, hoe voordeliger 
je ticket. Wanneer vluchten in bepaalde periodes niet 
vol raken, kunnen de prijzen korter voor vertrek wel-
eens zakken. Check zeker ook het vertrekken vanaf 
Brussel, Amsterdam of Düsseldorf. De meeste vluchten 
gaan naar de internationale luchthaven, maar er zijn 
dikwijls voordelige vluchten naar Sanford, wat maar 
veertig minuutjes rijden is van Orlando.

Orlando is dé pretparkhoofdstad van de wereld - ook al krijgt de stad meer concurrentie van 
Dubai en Abu Dhabi - en zeker een must do voor alle achtbaan- en pretpark liefhebbers. 
Hierbij enkele bruisende tips, ondanks dat de ultieme reis voor iedereen verschillend is.

tanken is nog steeds erg goedkoop in de V.S. Reken wel 
de parkinggelden van de pretparken bij je reisbudget. 
Als je in een Disney Hotel verblijft, heb je geen auto 
nodig, omdat het vervoer tussen de Disneyparken heel 
goed geregeld is. 

Vrijwel alle pretparken liggen aan de zuidkant van 
Orlando. Boek je verblijf het liefst in het gebied rond 
Kissimmee, de 192 (een grote straat vol restaurants, 
hotels en shoppingcentra) en International Drive (met 
nog meer restaurants, SeaWorld en Universal). Je hebt 
themahotels, luxe resorts en klassieke motels in alle 
prijsklassen. Voor vijftig euro per nacht slaap je al in een 

Daar aangekomen, kun je het beste een auto huren. De 
afstanden zijn behoorlijk groot en het netwerk van de bussen 
is niet optimaal. Huur je auto al op voorhand en zorg dat hij 
goed verzekerd is, liefst zonder ‘eigen risico’, zodat je de 
eerste euro’s schade niet zelf moet ophoesten. Een auto 
huren is niet duur (vanaf 160 euro voor een week) en 

Orlando
speciaal voor

BRUIST/REIZEN

prima driesterrenhotel. 
Ook hier geldt weer: goed 
vergelijken. Grote reis-
organisaties hebben mooie 
prijzen dankzij hun grote 
volume-inkoop. Verblijf je 
langer dan een week, 
dan is het leuk om een 
townhome of villa met 
privézwembad te huren. 
Dat is meestal goedkoper 
dan een hotel, maar ligt wel 
verder weg van de parken. 

EEN MUST
VOOR 
ACHTBAAN-
LIEFHEBBERS

Voor je parkbezoeken is het belangrijk om op voorhand
te plannen welke parken je wanneer gaat bezoeken. 
Er bestaan allerlei passen waarbij je heel wat entree-
gelden kunt besparen en je hoeft dan niet aan 
te schuiven aan de kassa. 

De beste tijd om naar Orlando te reizen, is in het voor- 
en najaar. In de zomermaanden ligt de dagtemperatuur 
gemiddeld tussen 27 en 32 graden, met ‘s avonds een 
korte, fi kse regenbui. Van oktober tot mei zijn de dag-
temperaturen lager en aangenamer. Kijk op de websites 
van de verschillende parken zeker naar de kalenders met 
verwachte drukte, zodat je teleurstelling kan vermijden.

speciaal voor pretparkliefhebbers
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passend binnen ieders budget

 

Koenen-Oel
Uitvaartverzorging

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

UITVAARTCENTRUM
DEN DUNGEN

Litserstraat 40 | Den Dungen

 

Persoonlyk, betrokken...  
gemoedelyk en 
       vooral menselyk.

www.koenen-oel.nl
073 59 437 66 Dag en nacht bereikbaar
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Achter de Driesprong 1, Rosmalen  |  073 - 521 88 71 

‘CELEBRATE YOUR SPECIAL MOMENTS WITH PERFECT DIAMONDS’



BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 30-11-18   10:14

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 30-11-18   10:15
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internationale

artiesten

van 25 jan. t/m 3 feb.  op ‘t Laar in Tilburg!
Profiteer van € 5,00 korting per persoon 

Geldig voor maximaal vijf personen*
Tonen bij circuskassa en korting pakken!

*Niet i.c.m. andere acties
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Ram 21-03/20-04
Jouw mildere toon uit de vorige maand zul je 
deze maand voortzetten. Je krijgt het voor 
elkaar om problemen op een speelse manier 
op te lossen. Gebruik daarbij al je creativiteit. 

Stier 21-04/20-05
De komende tijd zul je meer ruzie hebben 
dan anders, vooral in je relatie. Schrik daar 
niet van, alleen zo kun je bepaalde zaken 
helder krijgen en dat blijft hard nodig. 

Tweelingen 21-05/20-06
Jij bent deze maand uiterst zelfverzekerd als 
het gaat om de liefde. Je voelt je sterk en 
geliefd en je sociale leven draait op en top. 
Jouw zelf vertrouwen groeit.

Kreeft 21-06/22-07
Je hebt wat vage gezondheidsklachten. Geen 
zorgen, de drukte van de laatste tijd kan je 
klachten veroorzaakt hebben en dan gaan ze 
met wat ontspanning vanzelf over. 

Leeuw 23-07/22-08
Deze maand zal je carrière meer en meer je 
aandacht trekken. Je zult heen en weer 
geslingerd worden. Zoek een goed evenwicht 
tussen je werk en je geliefden. 

Maagd 23-08/22-09
Je zet je ideeën om in daden en vooral als 
het gaat om persoonlijke groei toon je veel 
initiatief. Je hebt nu ook duidelijkheid voor 
jezelf wat de doelen in jouw leven zijn.

Weegschaal 23-09/22-10
Refl ectie kan ervoor zorgen dat je weet waar 
je gelukkig van wordt. Vandaar dat het je nu 
lukt om een richting in te slaan die deze 
behoeftes meer kan garanderen. 

Schorpioen 23-10/22-11
Een onbelangrijke kwestie wordt opgeblazen 
tot een groot probleem. Blijf boven de dingen 
staan en laat dat merken. Laat het niet tot 
een ruzie komen, jij zult het onderspit delven.
 
Boogschutter 23-11/21-12
Jij bent deze maand in staat om bergen te 
verzetten. Alles verloopt ook veel soepeler 
dan jij had durven dromen. Een zeer 
vruchtbare periode om plannen te realiseren. 

Steenbok 22-12/20-01
Je bent een geboren leider in deze periode, 
je enthousiasme straalt er weer van af. Jij 
geeft nu je leven nieuwe vorm en legt zelf de 
randvoorwaarden vast om gelukkig te zijn.

Waterman 21-01/19-02
Wat jij nodig hebt om te overleven is een 
fl exibele houding om op verrassingen in te 
spelen zodra ze zich voordoen. Durf jezelf te 
zijn, jij hebt namelijk de oplossing al in je.

Vissen 20-02/20-03 
Een probleem waar jij al langere tijd mee 
worstelt, komt in een ander daglicht te staan. 
Je voelt nu dat de tijd is gekomen om tot 
actie over te gaan. 

Steenbok
Jij legt zelf
de rand-

voorwaarden 
vast om 

gelukkig te zijn.

Januari HOROSCOOP

internationale

artiesten

van 25 jan. t/m 3 feb.  op ‘t Laar in Tilburg!
Profiteer van € 5,00 korting per persoon 

Geldig voor maximaal vijf personen*
Tonen bij circuskassa en korting pakken!

*Niet i.c.m. andere acties

internationale

artiesten

van 25 jan. t/m 3 feb.  op ‘t Laar in Tilburg!
Profiteer van € 5,00 korting per persoon 

Geldig voor maximaal vijf personen*
Tonen bij circuskassa en korting pakken!

*Niet i.c.m. andere acties
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Heesterveld 34  St. Michielsgestel  |  073-6445324 
www.schoonheidssalonxclusiv.nl

WIL JE GRAAG 
MEER WETEN OVER 

DE MOGELIJKHEDEN? 
NEEM 

VRIJBLIJVEND 
CONTACT OP!

Last van pigmentvlekken? 
We kennen het allemaal, pigmentvlekken! 
Maar waarom krijgen we die en belangrijker 
nog, wat kunnen we er aan doen?

Voorkomen is beter dan genezen!
Pigment is als het ware een soort "parasol" die open klapt 
om de cellen te beschermen tegen verdere schade, het is 
natuurlijk heel goed dat de huid dit doet alleen willen we 
graag voorkomen dat dit nodig is! Een beschadiging is 
immers niet wat we willen! Een UV-filter helpt de huid te 
beschermen en verdere schade te voorkomen.

Door middel van de juiste producten en behandelingen 
kunnen we ervoor zorgen dat de 
vlekjes lichter worden waardoor 
ze nauwelijks opvallen.



DA
T 

GA
AT

 N
AA

R 
D

EN
 B

O
SC

H
 T

O
E.

..
DA

T 
GA

AT
 N

AA
R 

D
EN

 

Bruisend en sprankelend met 

BOSSCHE BUBBELS 

2019

The QueenoftheBosscheBubbels  |  De Stadsslijterij
Visstraat 10, ’s-Hertogenbosch  |  073-6147849
info@datgaatnaardenboschtoe.com | www.datgaatnaardenboschtoe.com

Bruisend en sprankelend met 

BUBBELS
Bruisend en sprankelend met 

The QueenoftheBosscheBubbels  |  De Stadsslijterij
073-6147849

Bruisend en sprankelend met 

BUBBELS
Bruisend en sprankelend met 

The QueenoftheBosscheBubbels  |  De Stadsslijterij
073-6147849

Stralend en schitterend 
met Bossche Bubbels Gold 

Gezond en Gelukkig

Zorgeloos en Prachtig

Kom langs 
en laat je 

verrassen door de bijzondere 
smaak!





Een eerste indruk laat je
           maar één keer achter...

We gaan samen op zoek naar het ideale persoonlijke palet. Op zoek 
dus naar kleuren die het mooist aansluiten bij jouw huids- haar- en 
oogkleur, Na een stijl- en imagoadvies weet je hoe je jezelf op zijn  
best laat zien. Jouw imago, innerlijk en uiterlijk in harmonie. “Het is een 
hele goede investering die je in korte tijd hebt terugverdiend. Je koopt 
enkel nog goede bruikbare kleding in de goede kleur of model. Je gaat 
opvallen in positieve zin,’” aldus Lieke.

Op je best
"Ik wil mensen er op hun best uit laten zien. Dat is mijn missie. Overal waar je komt, 
wordt je bekeken en beoordeeld. Altijd zal de ander, de buitenwereld, jouw imago 
bepalen. Tijdens een sollicitatiegesprek, op een feestje, maar ook op een terras. Een 
eerste indruk laat je maar één keer achter. Zorg dat die eerste indruk goed is en blijf 
daarbij vooral jezelf. Zorg dat jij volledig achter jouw imago staat. Dat kan leiden tot 
meer zelfvertrouwen, een goed gevoel, mooiere ontmoetingen en zakelijke successen."

Tip 
“Wil jij ook een treffende eerste indruk maken? 
Heb lef en neem contact met me op 
en ik help je graag”

06 - 30 923 943 
lieke@indrukmetlef.com
www.indrukmetlef.com

Lieke Frencken had altijd al een 
voorliefde voor mode en kleding.  
Sinds april 2018 is ze actief als 

imageconsultant en adviseert ze mensen 
die hulp nodig hebben bij hun 

kledingkeuze en met het samenstellen 
van een goede garderobe. 

“Jij bent het waard!”

Een eerste indruk laat je
           maar één keer achter...
Een eerste indruk laat je
           maar één keer achter...
Een eerste indruk laat je

We gaan samen op zoek naar het ideale persoonlijke palet. Op zoek 
dus naar kleuren die het mooist aansluiten bij jouw huids- haar- en 
oogkleur, Na een stijl- en imagoadvies weet je hoe je jezelf op zijn 
best laat zien. Jouw imago, innerlijk en uiterlijk in harmonie. “Het is een 
hele goede investering die je in korte tijd hebt terugverdiend. Je koopt 
enkel nog goede bruikbare kleding in de goede kleur of model. Je gaat 
opvallen in positieve zin,’” aldus Lieke.

Op je best

“INNERLIJK EN 
UITERLIJK IN 
HARMONIE”
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Vughterstraat 65  ’s-Hertogenbosch  |  073-6990193  |  info@hoedzo.nl  |  www.hoedzo.nl

Laat maar komen die kou!Laat maar komen die kou!

Bekijk ook 
onze website 

voor het 
uitgebreide 
assortiment!
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Ervaar de Brabantse
gastvrijheid

Da is  
pasLuxx

Voel de Brabantse gastvrijheid, 
de openheid en gezelligheid. 

Stap binnen en voel onze trots, 
onze roots en onze passie. Voel 

je thuis in een winkel volop 
inspiratie.



Ervaar de Brabantse
gastvrijheid

Da is  
pasLuxx

Voel de Brabantse gastvrijheid, 
de openheid en gezelligheid. 

Stap binnen en voel onze trots, 
onze roots en onze passie. Voel 

je thuis in een winkel volop 
inspiratie.

Luxx Living  |  Rietveldenweg 13 Den Bosch  |  073-6218033  |  www.luxxliving.nl



Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Maakt uw meubels
weer als nieuw!

www.smits-vanree.nl

Floresstraat 1, Tilburg 
013-5132345 
info@smits-vanree.nl 



HOUD JE HUID GEZOND
Hoewel je het natuurlijke huidverouderingsproces nooit helemaal kunt 
stoppen, kun je wel letten op een aantal zaken om de huid zo gezond 
mogelijk te houden. Mooi en stralend verouderen is mogelijk en natuurlijk 
kunnen we aantrekkelijk blijven. Dat wat we uitstralen is bepalend. 
Leeftijdloos.

Tijdens de lezing op 21 februari krijg je informatie over de invloed van 
hormonen in het algemeen maar vooral wat er gebeurt tijdens de menopauze. 
Je ontvangt tips hoe je je huid gezond kan houden en hoe je bepaalde 
overgangsklachten van binnenuit kan aanpakken. 

INTERESSE?
Schrijf je dan in door een mailtje te sturen naar 
info@touttoet.nl 
Je ontvangt dan nadere informatie over locatie en tijden. 
Kosten voor deelname: € 15,-

De overgang is één van de grootste veranderingen in het leven 
van de vrouw. Iedere vrouw krijgt op een bepaald moment in 
haar leven te maken met de overgang, ook wel menopauze 
genoemd. Het zal ook van vrouw tot vrouw verschillen hoe zij 
deze periode in haar leven ervaart en hoe de huid hierop 
reageert. 

Reutsedijk 7 Vught

06-37323774 

info@touttoet.nl  www.touttoet.nl

In de meest rustgevende studio van 
Vught, op het voormalig 

kazerneterrein Fort Isabella, tref je 
een bijzondere studio aan.

 Hier krijg je pure aandacht, eerlijk advies 
en doeltreffende behandelingen en 
producten voor een gezonde huid 

én lichaam.

Stralend de
   overgang door

Wat wil 
jij 

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

www.cafebottles.nl

Elke woensdag

Elke donderdag

Elke vrijdag

Elke zondag

Vanaf 18.00 uur

Is je lievelingsrok versleten en vind je nergens meer 
dezelfde? Loop je al tijden met omgevouwen zomen in 
je spijkerbroek? Zoek je naar dat ene stofje waarin je de 
show zou kunnen stelen op je werk? Vallen de gaten in je 
lievelingscolbert en kun je er maar geen afstand van doen? 
Miss Rok biedt uitkomst met een keur van  
maat- en verstelwerk!

Dionne van Diepenbeek  |  Nassaulaan 43, Vlijmen
06-38534625  |  www.missrok.nlVolg 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

NED

Bruist wenst
alle lezers een

succesvol

nieuw jaar

Wat stiekem
eigenlijk niet kan, 

daar    wens
ik jou het

meeste van!

wens
Alsjeblieft,
een heel

Maak er
iets moois van!

nieuw jaar.



Ouder worden is leuk, maar hoe ga je 
om met de ouder wordende huid?!?

Huidveroudering is 
een biologisch proces 

van de huid dat begint 
rond het 25e levensjaar. 

Nieuwe cellen 
worden minder  snel 

aangemaakt en zullen 
minder snel herstellen.

Elastine- en collageenvezels worden tevens steeds minder, waardoor de 
trekvastheid en stevigheid van de huid vermindert en rimpels ontstaan. 
Huidveroudering ontstaat door genetische factoren en de toenemende leeftijd, 
maar ook door factoren van buitenaf, zoals roken, zonschade en onze leefstijl. 

De genetische huidveroudering heeft als kenmerk dat de huid dunner wordt en 
de vetmassa afneemt, waardoor het gezicht wat in kan vallen. De factoren van 
buitenaf zorgen vaak juist voor een dikkere, leerachtige huid met een vale teint en 
pigmentveranderingen. Daarnaast kunnen ook kleine bloedvaatjes (couperose) 
zichtbaar worden.

Om het proces van de ouder wordende huid te vertragen en te stabiliseren, zijn er 
verschillende behandelmogelijkheden:
• Chemische peelings
• Microneedling
• IPL/laser
• Endermologie/endermotherapie

  
            Neem voor meer informatie contact met ons op!



Een paradijs voor onze 7 katten

Orthenstraat 31 's-Hertogenbosch                                                                www.kattenparadijsmispoes.nl

Zin in een overheerlijke en unieke high-tea? Boek dan een 
high-tea in ons prachtige kattencafé, waar 7 snoesjes van 
poesjes je gezelschap zijn! Ook leuk als vrijgezellenfeestje!

Orthenstraat 31 's-Hertogenbosch                                                               

Sushi Simba

Orthenstraat 31 's-Hertogenbosch                                                                www.kattenparadijsmispoes.nlOrthenstraat 31 's-Hertogenbosch                                                               

Japie

poesjes je gezelschap zijn! Ook leuk als vrijgezellenfeestje!

Cleo

Als geboren en getogen Vughtenaren kennen we de 
woningmarkt in Vught en omstreken als geen ander. 

Op zoek naar een betrouwbare makelaar voor begeleiding 
bij aan-, verkoop woning of taxatie? Dan ben je bij ons 
aan het juiste adres!

073 657 90 47
info@veenemamakelaardij.nl
www.veenemamakelaardij.nl  

Dé makelaar 
in Vught en omgeving



BRUISENDE/ZAKEN

Wil je in januari écht een goede start 
maken? Wil je je graag fitter, gezonder  
en energieker voelen? Doe dan mee  
met “Leefstijl aan de keukentafel” 
met SUSAN!

Leefstijl aan de keukentafel 

          met Susan

06-18550003  |  leefstijlmetsusan@gmail.com  |  www.metsusan.nl

In januari start ik met een serie van 5 workshops voor dames over 
leefstijl. Meld je aan, alleen of met een vriendin, het kan allemaal!!!

In iedere workshop komt een ander thema aan bod:
1.  Bewustwording: wat versta je onder leefstijl, wat heb jíj nodig om je 

fit en gezond te voelen? 
2.  Voeding: hoe ziet je dag eruit in eetmomenten en wat kan beter?
3.  Beweging: wat doe je aan beweging en hoe kan je dat verbeteren?
4. SOS: Slaap, Ontspanning, Stress
5.  Vasthouden van je ritme: hoe past je gezonde leefstijl in jouw leven, 

ook in het weekend en met feestjes?

Iedere workshop bestaat uit theorie, opdrachten en oefeningen. Op 
een leuke manier gaan we samen aan de slag! De groep bestaat uit 
maximaal 6 dames. Ik wil graag verschillende leeftijdsgroepen 
samenstellen, iedere leeftijd of levensfase heeft verschillende 
aandachtspunten. Locatie is, zoals de titel al zegt, bij mij aan de 
keukentafel. De kosten zijn € 75,- voor alle 5 de workshops. Veel 
zorgverzekeraars vergoeden dit als gezondheids- of leefstijltraining. 

Stuur me een mail, bel of app me voor meer info of om aan te 
melden.

“MET PASSIE 
WERKEN AAN EEN 
GEZONDE LEEFSTIJL”
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Cronenakker 1  Nuland  |  073-5324724  |  www.schoonheidssalonanne.nl

Met gerenomeerde merken zoals Maria Galland en La 
Colline. Exclusieve parfums van Molecules nr. 01 en 
amouage parfums. Prachtige sieraden van het merk 
IXXXI met een zeer uitgebreide collectie! NIEUW

Boek nu ook 
online uw 
afspraak!

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

Schoonheidssalon voor
exclusieve huidverbetering



Groenstraat 84A  |  UDENHOUT
06-39003766  |  www.wellness-purasuerte.nl

Wij heten u van harte welkom!
Marja van Esch 

 Privésauna
 Welkomstdrankje
 Badkleding toegestaan
 Kinderen welkom
 Badjas, handdoeken, slippers

Graag tot ziens.

Wij heten u van harte welkom!

Reserveer je tussen 13 en 
17 februari, dan ontvangt 
1 persoon een gratis massage!

Verras je Valentijn 
met een gratis 
massage!



Afgelopen december was de grootste en de meest prestigieuze premium lifestyle 
beurs van Europa in de RAI Amsterdam. Tijdens deze Genius Edition kon je je 
verbazen over alle noviteiten en primeurs die de deelnemers toonden aan het publiek. 

Je kon genieten van het beste uit de wereld van 
kunst, interieur, fotografi e, fashion, gadgets, 
gastronomie, juwelen, horloges, boten, auto’s en 
travel. Met een beurs oppervlakte van maar liefst 
42.500 m2 en 450 deelnemende exposanten was 
het de grootste editie ooit. “Meer dan duizend 
mensen zijn een week lang bezig geweest met 
het opbouwen van het geheel”, vertelt Yves 
Gijrath, oprichter van LXRY Media Group 
die onder andere Masters of LXRY organiseert. 
In de loop der tijd is Masters of LXRY uitgegroeid 
tot een indrukwekkend event. Dit jaar kwamen er 
maar liefst 57.850 bezoekers.

Internationaal publiek
De aantrekkingskracht van Masters of LXRY 
is ongekend. Mensen van over de hele wereld 
komen er speciaal voor naar Amsterdam.
“Mede vanwege de unieke ambiance en het 
overweldigende aanbod.”

Highlights
“Bijna alle grote premium automerken zijn 
vertegenwoordigd. Verder liet GASSAN de 
allergrootste horloge collectie van Europa zien, met 
bijzondere stukken van wereldmerken als Rolex, 
Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Tudor en 
OMEGA. Voor de culinaire beleving was er het 
pop-uprestaurant M34. Onder deze noemer kookten 
negentien topkoks - met samen maar liefst 34 
Michelin-sterren - gedurende vier avonden voor 
het publiek.” 

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018
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BRUISENDE/ZAKEN

 “De sfeer was 
  on-Nederlands

  leuk”

Masters of LXRY  |  020-8511450  |  info@lxry.nl  |  www.lxry.nl

BRUISENDE/ZAKEN

www.lxry.nl

breekt alle records
Masters of LXRY 2018

 “De sfeer was 
on-Nederlands

2018



OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED

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



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

GRATIS 

PARKEREN!

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

cupmaat D t/m K

Wintersale
kortingen oplopend tot wel 40% 

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

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

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

OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST NED
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ZATERDAG 12 JANUARI 
ZONDAG 13 JANUARI 
10.00 - 17.00 UUR 
OLDTIMERBEURS - MOTOREN, 
BROMFIETSEN EN FIETSEN
Liefhebbers van tweewielers 
kunnen op zaterdag 12 en zondag 
13 januari 2019 hun hart ophalen 
bij Autotron. Dan vindt namelijk 
weer de Oldtimerbeurs voor 
Motoren, Bromfietsen en Fietsen 
plaats. Deze Oldtimerbeurs is 
een aanrader voor iedereen die 
geïnteresseerd is in tweewielers. 
Bekijk de vele tweewielers, geniet 
van al het moois om je heen en 
deel je passie en kennis met 
andere Oldtimer liefhebbers. 

Voor de enthousiaste restaurateur 
is een bezoek aan een van de vele 
kramen zeker een must. Tussen 
de duizenden onderdelen, die 
vaak voor een prikkie te koop zijn, 
vind je hoogstwaarschijnlijk wel 
dat ene speciale en lang gezochte 
onderdeel. Ook degene die op zoek 
is naar gereedschap, miniaturen, 
documentatie en accessoires is 
bij de oldtimerbeurs aan het juiste 
adres.

Autotron
Graafsebaan 133, Rosmalen

WOENSDAG 16 EN DONDERDAG 17 JANUARI 20.00 U
HIGHLIGHTS: EEN REIS LANGS 23 VOORSTELLINGEN 
TINEKE SCHOUTEN
De 24e en tevens ene laatste voorstelling Highlights 
van Tineke Schouten is van start gegaan. Met haar 
gloednieuwe theatershow vestigt Schouten de aandacht 
op de hoogtepunten uit haar carrière. Voor het publiek een 
voorstelling vol zowel herkenbaar en bekend, als compleet 
nieuw werk. 

Highlights is een reis door de beroepsmatige carrière van 
Schouten met de pieken uit haar grote oeuvre. De fans 
van Schouten hebben mee mogen denken aan de typetjes 
en sketches die ze in de show laat zien. Het selecteren 
van de publieksfavorieten bleek lastig. Iedereen heeft zijn 
eigen voorkeuren. De Belgische Paaldanseres, Lenie uit 
de Takkestraat, De toiletjuffrouw, De Wijnproefster, zijn de 
bekendste highlights. Ook minder bekend werk is bij een 
deel van het publiek favoriet. Een grote verscheidenheid 
aan typetje is in de voorstelling te zien. Schouten: “Veel 
van de bekende highlights zijn met de tijd meegegroeid en 
in een nieuw jasje gestoken. Het is een mooie verzameling 
geworden.”

Theater aan de Parade
Parade 23 's-Hertogenbosch

Den Bosch



ZONDAG 20 JANUARI OM 11.00 UUR
BACH: CONCERTEN VOOR KLAVECIMBELS
Tussen 1728 en 1740 schreef Bach drie concerten voor twee 
klavecimbels, twee voor drie klavecimbels en een beroemd 
geworden concert voor vier klavecimbels. Op zondag 
20 januari zijn ze allemaal te beluisteren in Willem Twee 
concertzaal. 

De klavecimbelconcerten van Bach kunnen gerust 
beschouwd worden als de voorlopers van de pianoconcerten 
van Haydn, Mozart en Beethoven. Als er één genre is 
geweest waarin Bach vernieuwend was, dan was dat wel dit 
type concert. Hij haalde het klavecimbel uit zijn gebruikelijke 
begeleidende rol en liet het soleren. De klavecimbelconcerten 
worden uitgevoerd door het gerenommeerde Collegium 
Musicum Den Haag, dat wordt geprezen vanwege zijn 
vitaliteit en dynamiek. Het barokensemble treedt op 
in binnen- en buitenland en was prijswinnaar bij het 
Internationale Van Wassenaer Concours. Jacques Ogg is één 
van de solisten. Hij is een vooraanstaand klavecinist, die als 
hoofdvakleraar aan het Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag verschillende succesvolle klavecinisten heeft opgeleid. 
Drie van hen zijn de andere solisten: Antonio Piricone, 
Claudio Ribeiro en Sungyun Cho. 

Willem Twee
Prins Bernhardstraat 4 's-Hertogenbosch

DAGELIJKS VANAF 30 JANUARI T/M 2 FEBRUARI 
KWPN STALLION SHOW
Van woensdag 30 januari tot en met zaterdag  
2 februari is het weer tijd voor de KWPN Stallion Show  
in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.

Ruim 25.000 bezoekers uit alle delen van de wereld 
komen naar de Brabanthallen voor vier dagen bomvol 
fokkerij, sport en show. De staalkaart van de toekomst 
van de mondiale hippische sport is in ’s-Hertogenbosch 
te bewonderen. Dát is de KWPN Stallion Show en het 
biedt de bezoekers alle dagen een uiterst gevarieerd en 
inspirerend programma.

Brabanthallen
Diezekade 2 's-Hertogenbosch

Uitgelicht
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www.vanmossel.nl/ford

Van Mossel Ford Den Bosch
Afrikalaan 2
T: 073 648 70 10

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

L I V E  F O R  T H E  M O M E N T

FOCUS ACTIVE

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

Van Mossel Ford Helmond
Varenschut 17J
T: 0492 21 40 10

€ 26.960
V A N A F P R I J S

(INCL. € 1000 UPGRADE)

Adv. 1-1 Ford Active BRUIST.indd   1 06-12-18   14:18




