
's-Hertogenbosch 
bruist!

Liefde
is...

FEBRUARI 2019 GRATIS MEENEMEN!
WWW.DEMAASHORSTBRUIST.NLDE MAASHORST



SPEEL BEWUST 18+
HOLLANDCASINO.NL

HET ENIGE ECHTE CASINO

B
ESTE CASINO VAN NEDERLA

N
D

 2
0

1
8

BESTE
CASINO

2018

•
H

O
LL

AND CASINO NIJMEGEN
•

MOULIN ROUGE NIGHT
MET EEN OPTREDEN VAN O’G3NE

MAAK 
GRATIS

KANS OP 
EEN REIS

NAAR 
PARIJS
TIJDENS DE 

MOULIN 
ROUGE NIGHT 
IN HOLLAND 

CASINO 
NIJMEGEN

VRIJDAG 22 FEBRUARI 
NIJMEGEN

GRATIS 
ENTREE &
DRANKJE

VOOR 2 PERSONEN
Geldig t/m 28 februari 2019 
in Holland Casino Nijmegen.

BRS-C
O

D
E 8.200

SPEEL BEWUST 18+
HOLLANDCASINO.NL

HET ENIGE ECHTE CASINO

B
ESTE CASINO VAN NEDERLA

N
D

 2
0

1
8

BESTE
CASINO

2018

•
H

O
LL

AND CASINO NIJMEGEN
•

MOULIN ROUGE NIGHT
MET EEN OPTREDEN VAN O’G3NE

MAAK 
GRATIS

KANS OP 
EEN REIS

NAAR 
PARIJS
TIJDENS DE 

MOULIN 
ROUGE NIGHT 
IN HOLLAND 

CASINO 
NIJMEGEN

VRIJDAG 22 FEBRUARI 
NIJMEGEN

GRATIS 
ENTREE &
DRANKJE

VOOR 2 PERSONEN
Geldig t/m 28 februari 2019 
in Holland Casino Nijmegen.

BRS-C
O

D
E 8.200



SPEEL BEWUST 18+
HOLLANDCASINO.NL

HET ENIGE ECHTE CASINO

B
ESTE CASINO VAN NEDERLA

N
D

 2
0

1
8

BESTE
CASINO

2018

•
H

O
LL

AND CASINO NIJMEGEN
•

MOULIN ROUGE NIGHT
MET EEN OPTREDEN VAN O’G3NE

MAAK 
GRATIS

KANS OP 
EEN REIS

NAAR 
PARIJS
TIJDENS DE 

MOULIN 
ROUGE NIGHT 
IN HOLLAND 

CASINO 
NIJMEGEN

VRIJDAG 22 FEBRUARI 
NIJMEGEN

GRATIS 
ENTREE &
DRANKJE

VOOR 2 PERSONEN
Geldig t/m 28 februari 2019 
in Holland Casino Nijmegen.

BRS-C
O

D
E 8.200

SPEEL BEWUST 18+
HOLLANDCASINO.NL

HET ENIGE ECHTE CASINO

B
ESTE CASINO VAN NEDERLA

N
D

 2
0

1
8

BESTE
CASINO

2018

•
H

O
LL

AND CASINO NIJMEGEN
•

MOULIN ROUGE NIGHT
MET EEN OPTREDEN VAN O’G3NE

MAAK 
GRATIS

KANS OP 
EEN REIS

NAAR 
PARIJS
TIJDENS DE 

MOULIN 
ROUGE NIGHT 
IN HOLLAND 

CASINO 
NIJMEGEN

VRIJDAG 22 FEBRUARI 
NIJMEGEN

GRATIS 
ENTREE &
DRANKJE

VOOR 2 PERSONEN
Geldig t/m 28 februari 2019 
in Holland Casino Nijmegen.

BRS-C
O

D
E 8.200



COLOFON

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
MANAGER Marcel Bossers
OPERATIONEEL MANAGER Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist
VORMGEVING Nederland Bruist - Ron Schouwenaar
THEMA’S Nederland Bruist - Annemiek Jansen 
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Astrid Berkhout
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Studio Indruk
EINDREDACTIE Linda Groothuijse
ACQUISITIE Rick van Bijnen, 06-42720775

CONTACT DE MAASHORST BRUIST
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340
nl@nederlandbruist.nl

  Like ons op Facebook.com/DeMaashorstbruist

CONTACT HOOFDKANTOOR
Nederland Bruist B.V.
Takkebijsters 57A, 4817 BL Breda
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl  |  www.belgiebruist.be

  Like ons op Facebook.com/nederlandbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. Het overnemen van 
artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is 
niet toegestaan. ©2019 Nederland Bruist B.V. Merknaam
Maashorst Bruist is een merknaam en eigendom van 
Nederland Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Nederland 
Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe 
of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het 
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de 
inhoud van deze uitgave kunnen op geen enkele wijze 
rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist brengt magazines uit in: Alkmaar, Almere, 
Belgische Grensstreek, Bergen op Zoom, Brasschaat, Breda, 
Drechtsteden, Eindhoven, Etten-Leur, Ginneken, ‘t Gooi, 
Haarlem, ‘s-Hertogen bosch, Ibiza, Kapellen, Land van Cuijk, 
De Langstraat, De Maashorst, Nijmegen, Oisterwijk, 
Oosterhout, De Peel, Prinsenbeek, Reeshof, Rijk van 
Nijmegen, Roosendaal, Rosmalen, Rotterdam, Schilde- 
Schoten, Tilburg, De Waterweg, De Zaanstreek en Zutphen.Inhoud

24

26

12

2323

6

10

win

ABONNEMENT  Ontvang de Bruist uit 
jouw regio(s) iedere maand in je brievenbus 
voor € 1,49 p.m. Meer weten? Stuur een 
e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl



Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

Bruisende lezer,

Februari, de maand van de liefde. De maand van Valentijnsdag, 
die ene dag waarop je jouw grote (geheime) liefde nog even 
extra mag verwennen. Maar liefde is zoveel meer dan elkaar 
cadeautjes geven. Het is samen plezier maken, het is altijd in 
elkaars gedachten zijn, het is grenzeloos... Liefde is van alles 
wat, reden genoeg om je hierover verderop in deze nieuwste 
editie van Bruist meer te vertellen.

Maar februari heeft nog veel meer te bieden dan alleen de liefde. 
Het is weliswaar nog steeds winter en buiten kan het nog vriezen 
dat het kraakt, maar toch lonken we alweer een beetje richting de 
lente. De dagen worden weer langer en dat maakt dat we ook weer 
vaker de deur uit willen in plaats van het winterse cocoonen voor 
de verwarming of haard. Misschien wel met die ene grote liefde, 
om toch nog even op dat thema terug te komen.

Bij ons op de redactie kriebelt het in ieder geval steeds meer, net 
als bij al de ondernemers die we weer speciaal voor jou hebben 
geïnterviewd. Neem bijvoorbeeld ondernemers als Lente Mare en 
Peter van Dongen. Zij geven je maar al te graag een kijkje in hun 
keuken. Kijk je met ons mee?

Veel leesplezier en geniet van de liefde.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-42720775

VOORWOORD/FEBRUARI



Liefde 
… GRENZELOOS Liefde kent geen grenzen. Dankzij de 
moderne technologieën van tegenwoordig ben je altijd met 
elkaar verbonden. Het was nog nooit zo makkelijk om een 
relatie met je lief aan de andere kant van de wereld in stand 
te houden. Al is het natuurlijk leuker om gewoon lekker 
samen te zijn.   

… DE HELE NACHT BLIJVEN DANSEN Samen de 
nacht doorbrengen op de dansvloer, genietend van elkaars 
energie. Nieuwe en oude liefdes bloeien op tussen het 
geroezemoes, de harde muziek, mooie mensen en lekkere 
drankjes. 

… EEN GEZELLIG AVONDJE THUIS Als je verliefd 
bent, heb je genoeg aan elkaar. Jullie hebben niets of 
niemand nodig. Een avondje gezellig thuis met zijn tweeën 
is in dit geval zeker geen straf. Heerlijk een fi lmpje kijken 
op de bank, samen badderen om vervolgens een paar uur 
later verliefd in elkaars armen in slaap te vallen. 

Liefde is emotie, een gevoel van verbintenis, onvoorwaardelijk vertrouwen, 
samen genieten van de leuke dingen in het leven, eten bij kaarslicht,
sterren kijken, samen een traantje wegpinken bij verdrietige momenten 
en toekomstplannen maken. 

BRUIST/VALENTIJNSDAG

LIEFDE IS… 
VAN ALLES EN 

NOG WAT

is ...Liefde 
… ELKAAR CADEAUTJES GEVEN Niets is zo leuk 
als elkaar verrassen met een kleinigheidje. Gewoon om 
te laten weten dat je iemand lief vindt. Een kaartje met 
mooie woorden, een cadeautje dat symbool staat voor 
jullie grote droom, zijn lievelings geurtje, haar favoriete 
bloemen. Het is altijd leuk om iets te krijgen én te geven. 

… ELKAAR OM DE HALS VLIEGEN Heb je elkaar 
even moeten missen, of ben je gewoon heel blij om je 
liefje na een werkdag weer te zien? Vlieg je partner dan 
eens om de hals. Dat geeft een warm en veilig gevoel. 

… PLEZIER MAKEN Mensen worden gelukkiger 
als ze leuke dingen doen. Verliefdheid in combinatie 
met plezier maken, betekent dat je dolgelukkig bent. 

… ALTIJD IN ELKAARS GEDACHTEN Mooie 
herinneringen, foto’s, mailtjes en lieve berichtjes 
maken dat je aan elkaar denkt. Gewoon even aan 
elkaar denken, met een lach op je gezicht.
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www.aphroditesex.nl 

Molenstraat 205 | 5701 KE Helmond | 0492-548 261

Het adres voor alles op het gebied van erotiek

 Aphrodite biedt jou tijdens de openingstijden 
een doorlopende voorstelling van hard-core 
movies in twee fi lmzalen. Het aanbod in 
beide zalen wisselt twee maal per week. Wij 
bieden een programma van maandag tot 
en met woensdag en een programma van 
donderdag tot en met zaterdag. 

De entree bedraagt € 10,-. Eenmaal een 
kaartje gekocht, dan heb je de hele dag 
verder toegang tot onze beide zalen.  

Iedereen welkom
Iedereen, ongeacht sexuele voorkeur, 
leeftijd (wel minimaal 18 jaar), 
huidskleur of wat dan ook is bij ons 
welkom. Daarmee noemen we in één 
adem crossdressers, travestieten en 
transgenders. Wat we niet tolereren 
is het gebruik van drugs. Daarnaast 
verwachten we dat je met tolerantie 
(en respect) naar anderen in onze bios 
verblijft. 

Jongeren 

GRATIS entree op 

maandag en zaterdag

Erotiek is onze passie

Sexbios

Stellen (m/v) 

en vrouwen altijd 

GRATIS entree



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 .



EYECATCHER IN HUIS
In 2019 toe aan een nieuwe eyecatcher in je huis? 

Check dan eens de schilderijen van Grace Spiegel! 
Spiegel maakt dromerige portretten van Aziatische 

vrouwen waarbij zij zich laat inspireren door oriëntaals 
antiek, Chinese stoffen en aardse kleuren. 

Werken zijn te koop vanaf € 350,- via 
de website www.gracespiegel.com

FIT EN ONTSPANNEND
Renviden lanceert dit jaar drie innovatieve producten

op basis van een full spectrum CBD-olie. CBD, ofwel cannabidiol, 
helpt gebruikers bij onder andere huidproblemen, angststoornissen,

stress en slaapproblemen en werkt als ontstekingsremmer.
Ga fi t en ontspannen het nieuwe jaar in met de producten van Renviden!

€ 19,95 te koop via de website www.renviden.nl

 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Deze winter presenteert 

Xsensible een stijlvolle collectie 

Stretchwalkers.
De Stretchwalkers 
zorgen voor een 
perfecte demping en 
ultieme grip om zo 
de beste loopervaring te beleven! 

www.xsensible.com

Wil jij kans maken op één van

de modellen uit de wintercollectie? 

Like dan 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 Xsensible 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

GLINSTEREND WATER
evian® en ontwerper Bjorn van den 
Berg hebben hun krachten gebundeld en 
samen een exclusieve collectie evian® 
limited edition fl essen gecreëerd voor 
de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 
erg limited, dus houd de website in de 
gaten om een fl es te bemachtigen! 
De fl es heeft een waarde van
€ 495,-  www.evian.com 

Lifestyle
de beste loopervaring te beleven! 

Berg hebben hun krachten gebundeld en 

de Nederlandse markt. De collectie is een 
juweel op iedere gedekte tafel, maar heel 

Lifestyle
FIT EN ONTSPANNEND

win trends,

SHOPPING/NEWS

HEALTHY START
Biologisch voedingsmerk Lima heeft twee nieuwe lactosevrije dranken 

op basis van amandel. De Lima Amandel Drink Ongezoet en de 
Lima Haver Drink Amandel passen perfect binnen een evenwichtig 

dagelijks voedingspatroon en sluiten dus mooi aan bij een 
gezonde start van het nieuwe jaar! Onder andere te gebruiken

in een heerlijk ontbijt of door de koffi e.
Prijs vanaf € 2,59 te koop via natuurvoedingswinkels

www.limafood.com

KUNSTIGE SCHOENEN
Hans Kleinjan, Maikel Kleinjan en Roderik Faasen vormen samen 

kunstenaarstrio AAA. Hun AAA Gallery is een vrijplaats voor creatieve zielen 
en een broedplaats voor samenwerkingen. Zo kwam ook de Mascolori collab 

tot stand. Op de Mascolori schoenen is het beeld van hun schilderij 
‘Everything in the cloud’ te zien, gebaseerd op een fantasierijke wereld.

Prijs vanaf € 249,-
te koop via www.mascolori.nl/aaa-fresh-12734

Lifestyle die je moet proberen 
in het nieuwe jaar!
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Toen Judith van 
Lent tijdens een 

workshop kennis- 
maakte met 

masseren, wist ze 
het meteen: dit is 

wat ik wil. “Het 
voelde als 

thuiskomen”, 
vertelt ze 

enthousiast. “Ik 
vond het geweldig 

dat ik tijdens het 
masseren even 

helemaal ‘uit mijn 
hoofd’ was.”

Ze volgde 
verschillende 

opleidingen en 
opende onlangs 

haar eigen 
massagepraktijk 
aan huis in Oss.

Passie voor masseren
INTUÏTIEF MASSEREN IS  
AANRAKEN EN GERAAKT WORDEN

Je kunt ook  
online een 
afspraak  
maken.



Intuïtieve massage
“Ik geef intuïtieve massage”, vervolgt Judith.  
“Ik masseer vanuit mijn hart, op intuïtie en vanuit mijn 
gevoel. De grepen komen o.a. uit de klassieke massage, 
aangevuld met basiswerkvormen van de chakra-leer. Ik 
stem af op degene die ik voor me heb, om er zo achter te 
komen wat diegene op dat moment nodig heeft. Iedere 
massage is daardoor anders. We communiceren zonder 
woorden, het is een ontmoeting van mens tot mens. 
Intuïtief masseren is aanraken en geraakt worden.”

Een brug
“Met mijn aanraking vorm ik een brug voor jou,  
door je uit te nodigen om in contact te komen met jouw 
eigen lichaam. Daardoor worden blokkades opgeheven 
en gaat energie beter stromen. Tegelijkertijd word je je 
bewust van allerlei emoties. Jij bepaalt vervolgens zelf 
hoe je daar mee omgaat. Ik oordeel niet, voor mij is 
iedereen gelijk.”

Passie voor masseren

Als herboren
“Kenmerkend voor intuïtieve massage is verder de 
zachtheid waarmee het wordt gegeven. Tijdens de 
massage hoor je rustgevende muziek op de 
achtergrond en kun je genieten van de heerlijke geur 
van de warme massageolie. Ik praat bewust niet om 
een rustmoment te creëren, zodat jij je volledig kunt 
ontspannen. Aan het eind van de behandeling laat ik 
je langzaam tot jezelf komen. En daarna voel je je 
hopelijk als herboren.”

De toekomst
Een Thaise voetmassage behoort eveneens tot de 
mogelijkheden, evenals een nek- en schouder-
massage (met de kleren aan). “Ik heb mijn passie 
gevonden en blijf mezelf ontwikkelen. In de toekomst 
ga ik mijn behandelingen dan ook zeker uitbreiden. 
Ik ben nog lang niet uitgeleerd!”

Lente Mare Massage  |  Abraham Kuijperstraat 7, Oss  |  06 - 81667518  |  lentemare@icloud.com  |  www.lentemare.nl

BRUISENDE/ZAKEN

13



Marcel Martens introduceert het nieuwe 
concept van M • IT Services: 
IT zonder afspraak maken. “Veel 
ondernemers zijn voor hun werk 
afhankelijk van hun netwerk, hun 
mobiele telefoon en computer. Als 
daar iets mis mee is, willen ze snel 
geholpen worden en niet eerst bellen, 
een afspraak maken… dat kan nu ook 
bij ons. We hebben een team met vijf 
professionals klaar zitten die meteen 
voor een oplossing zorgen.”

Marcel: “We zijn gespecialiseerd in IT voor het 
MKB. En of je nu dakdekker bent, kapper of 
accountant... voor offertes, telefoonnummers 
en e-mailadressen van contactpersonen, 
je mailtjes, de agenda en afspraken kan je 
geen dag zonder die telefoon en je computer. 
Dan ben je echt onthand als je netwerk of 
verbinding eruit ligt. Of als je bestanden tussen 
de apparaten niet synchroniseren.”

We kunnen direct met je meekijken
 
“Hier in de buurt zijn wij de enige IT-specialist 
die zich richt op de wensen en behoeften 
van MKB-ondernemers. En omdat we je als 
ondernemer zo goed én zo snel mogelijk 
willen helpen, hebben we een nieuw concept 
gelanceerd: ‘IT zonder afspraak maken.’ Wat 
betekent dit? Dat je gewoon op ieder gewenst 
moment langs kunt komen. Is er iets? Kom 
langs in Heesch en we kijken meteen wat we 
kunnen doen om je weer vlot op weg te helpen. 
We zitten hier met vijf IT-specialisten dus je 
kunt altijd bij ons terecht.” 

Achterste Groes 13, Heesch    0412-744300    info@mitservices.nl    www.mitservices.nl

Nieuw concept:
IT-hulp zonder afspraak

Achterste Groes 13, Heesch

11173 MIT Advertorials v4.indd   1 04-10-17   15:00

“Ben je druk of onderweg en lukt het je niet om 
langs te komen? In veel gevallen kunnen we ook 
op afstand meekijken of telefonisch een aantal 
stappen met je doorlopen. Wil je problemen 
voorkómen? Ook dan ben je bij ons aan het 
juiste adres. Speciaal voor zzp’ers en kleinere 
MKB-ondernemers hebben we een heel handig 
alles-in-één pakket: ‘Altijd veilig in bedrijf’.”

Voorkomen is slimmer dan genezen

“Wil je je IT-zaken goed regelen voor een vast 
bedrag per maand? Met het pakket ‘Altijd 
veilig in bedrijf’ krijg je dagelijks automatisch 
back-ups van al je gegevens, altijd toegang 
tot je e-mail, agenda en contacten, complete 
internet-beveiliging tegen virussen en 
ransomware én een uur inzet per jaar voor het 
onderhoud van pc of laptop.”   Benieuwd wat de beste IT-support is voor 

jouw onderneming? We maken graag een 
pakket op maat. Vraag ons vrijblijvend 
om advies: T 0412-744300.

Of kom gewoon eens langs: 
Achterste Groes 13, Heesch.

Marcel Martens

11173 MIT Advertorials v4.indd   2 04-10-17   15:00
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Nu ook Fit20 vestiging in Uden

Wat is fit20? 
-  fit20 is een intensieve personal training van 20 minuten per week. 
-  Bij fit20 train je altijd onder begeleiding van jouw personal trainer.  
-  Je traint één keer per week op afspraak. In je gewone kleren. 
 Douchen is niet nodig. 
-  Je traint naar keuze alleen of samen met een vaste partner 
 in een prettige ruimte met veel privacy.  
-  fit20 geeft snel resultaat en is makkelijk jaren vol te houden.

De Poort van Uden Rondweg 11, Uden  |  06-40439404  |  francyverwegen@fit20.nl  |  www.fit20.nl

Fit in 20 minuten per week! 

Kom heerlijk  
       genieten!

Voor-Oventje 32, Zeeland  |  0486-453962
 info@hetoventje.nl  |  www.hetoventje.nl

Wacht  
niet langer  HET BIER  
staat al  
koud!

Dé specialist voor persoonlijk en compleet bloemwerk  
in de regio Uden en omstreken.

Rechtestraat 18, Odiliapeel 
06-19953223  |  www.troostbloemen.nl

Rechtestraat 18, Odiliapeel Rechtestraat 18, Odiliapeel Rechtestraat 18, Odiliapeel Rechtestraat 18, Odiliapeel 



DITJES/DATJES

  Liefde maakt van een huis een thuis.
Vrijdag 15 februari is het Warmetruiendag. Het idee is
  simpel: Geef aandacht aan klimaatverandering door de 
verwarming lager te zetten en een warme trui aan te trekken.
 Gemiddeld worden mensen 7 keer verliefd
   voordat ze gaan trouwen.
17 februari is het ‘Doe Vriendelijk Dag’. Wees vandaag een keer
 extra aardig voor je medemens. Groet de buurman! Neem 
taart mee voor je collega’s! Van alles is mogelijk...
   Volg je hart, want dat klopt!
 Romantisch zijn bestaat voor het grootste deel uit
   aandacht, liefde en qualitytime voor elkaar.
Als twee lovers elkaar in de ogen staren, gaat hun hart in 
 hetzelfde ritme kloppen. Je moet het wel 3 minuten volhouden.
  De hand vasthouden van een geliefde of alleen al
naar zijn of haar foto kijken kan pijn verlichten en stress  
 verminderen. In ieder geval het proberen waard!
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Sportzorg Cilia van de Camp  |  Het Reut 313, Berghem  |  06-23784761 
info@sportzorgciliavandecamp.nl  |  www.sportzorgciliavandecamp.nl

Als bedrijf wil je 
toch ook gezonde 

werknemers?

BEL
voor meer info 

of een afspraak

06-23784761

voor bedrijven, particulieren en sportclubs

Sigarenmagazijn Verbakel  |  Bolkenplein 2, Veghel  |  0413-366292

Niet alleen sigaretten, tabak en accessoires, maar ook een 
grote keuze in lectuur! Zowel tijdschriften als kranten, 
waaronder buitenlandse kranten en wenskaarten voor alle 
gelegenheden! En als je een keer een gokje wilt wagen, 
zijn er ook toto-, staats-, lotto- en krasloten.

Sigarenmagazijn   
         Verbakel

Ro
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Zonwering Mill is een jonge 
onderneming met reeds ruim 
20 jaar ervaring op het gebied 

van levering, montage, 
onderhoud en reparatie van 
alle soorten zonwering en 

rolluiken.

Advies, levering, 
montage

Rolluiken, (horeca)parasols,
horren, binnen- of 
buitenzonwering

en overkappingen;  
Zonwering Mill

heeft het allemaal! 

Met een ruim
assortiment en grote kennis 

van zaken bent u bij  
de speciaalzaak van  

Zonwering Mill  
aan het juiste adres!

Hertsweg 10, Mill
06-83606363

info@zonweringmill.nl

www.zonweringmill.nlDi. t/m vr. van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Za. van 11.00 uur tot 17.00 uur

Kom binnen en  
DRESS TO
IMPRESS!Di. t/m vr. van 10.00 uur tot 17.00 uur 

van Advies...
 tot Zonwering

Maak  
nu een  

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

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 181001 BOGARDEN 2/1 BRUIST.indd   1 15-01-19   14:53

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 15-01-19   14:55

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 15-01-19   14:53

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 15-01-19   14:55

20



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 15-01-19   14:53

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 15-01-19   14:55



Heb je sleutels nodig? 
Van huis- tot fietssleutels. In de meeste gevallen is 
binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.

Heuvel 20K, Oss  |  0412-643062

binnen een paar minuten je nieuwe sleutel gereed.

Wat heb jij nodig?

Sonniusstraat 17, Heesch  |  06-53532425  |  www.praktijkbrigitte.nl

Wat is stress en wat doet het met je?  
Hoe kom je tot een goede ontspanning?

Ik help je hiermee met behulp van
•  Coaching voor kinderen, jong  
 volwassenen en volwassenen en  
 gezinnen
• Coachen met honden

Hiphop/Streetdance
Ontwikkel je eigen stijl

Parallelweg 1, Uden 
06-50406657 
info@balletstudiochantal.com  
www.balletstudiochantal.com

Hip Hop is iets losser dan Streetdance en meer 
up-to-date. Het gebruikt iedere hele en halve tel 
van de muziek, en is daarmee een heel intensief 
uur dance!

MODERNE DANS

PEUTERDANS

CONDITIELESSEN

JAZZDANCE

KLASSIEK BALLET

BREAKDANCE/BOYS CLASS

Grote groepen 
die vooral 
synchroon gave 
moves dansen 
op vette beats! 
Streetdance 
wordt gegeven 
vanaf 5 jaar.



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN MOEDERS LICHAAM
Piet van der Molen is een kinderloze vrij -
gezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis 
is blijven wonen in het Zuid-Limburgse 
dorp Oirsbeek. Als moeder in de snikhete 
zomer van 2013 overlijdt, besluit Piet haar 
in huis te houden. Hij blijft gesprekken met 
haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeën-
half jaar later staan er agenten bij hem op 
de stoep. Een paar uur later takelen mensen 
in witte pakken een gammele kist naar 
buiten. Gegrepen door dit voorval reist Joris 
van Casteren naar Oirsbeek af. Tussen
Piet en hem ontstaat een wonderlijke 
vriendschap. MOEDERS LICHAAM 
van JORIS VAN CASTEREN is vanaf 
28 februari te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
CARNAVAL
IN BRABANT

D

Carnaval 2019 staat voor de deur. 
Van 3 tot en met 5 maart kun je 
feestvieren tot je erbij neervalt in 
plaatsen als Oeteldonk, Kielegat, 
Lampegat, Kaaiendonk, Kattegat, 
Kruikenstad en Tullepetaonestad. 
Met zijn allen in de polonaise op 
muziek van een dweilorkest of 
genieten van de optocht. Verkleed 
als banaan, dansmarietje of in 
boerenkiel. Carnaval is een feest 
voor iedereen! Kun je niet wachten 
om naar een optocht te gaan 
kijken? In Wouwse Plantage is de 
carnavalsoptocht al een week 
voor carnaval te bewonderen. 
Die optocht wordt door veel 
wagenbouwers als try-out gezien.
zondag 3 t/m dinsdag 5 maart
www.visitbrabant.com/nl/
wat-te-doen/carnaval

Verliefd op Cuba is de nieuwe Nederlandse 
komedie van Johan Nijenhuis met Susan 
Visser en Abbey Hoes. Loes is na haar 
echtscheiding het vertrouwen in de liefde 
verloren. Wanneer haar dochter Maartje 
besluit te trouwen met een Cubaan (Rolf 
Sanchez), vliegt ze direct naar het Caribische 
eiland om aan te tonen dat haar schoonzoon 
in spe enkel uit is op een verblijfsvergunning. 
Eenmaal geland op het betoverende eiland 
leert Loes meer over de liefde dan ze ooit 
had verwacht.
VERLIEFD OP CUBA draait vanaf
14 februari in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
VERLIEFD OP CUBA
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Kwaliteit en vakmanschap

Toen Peter van Dooren de 
kans kreeg om de 

kapsalon over te nemen 
waar hij destijds 

bedrijfsleider was, greep 
hij deze met beide 

handen aan. Na 32 jaar 
staat hij nog met evenveel 

passie in zijn zaak, waar 
hij samen met zijn team 

jong en oud, man en 
vrouw, voorziet van het 

perfecte kapsel.
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“Wij halen het ultieme uit onze klanten”, vertelt Peter 
gedreven. “We nemen alle tijd om de persoon die we voor 
ons hebben, te leren kennen zodat we deze kunnen voorzien 
van de coupe die het beste bij hem of haar past. ‘Custom 
made’, zoals wij dat noemen. We doen er alles aan om te 
zorgen dat jij hier stralend de deur uitloopt.”

Vooruitstrevend
Peter zelf doet al 25 jaar mee aan shows in binnen- en 
buitenland. “Hier kan ik mijn extreme creativiteit helemaal in 
kwijt. Bij de salontrainingen die ik geef, gaat het er juist om 
anderen te inspireren. Mijn team en ik lopen voor op de 
nieuwste trends, zodat we onze klanten kunnen informeren 
wat er allemaal gaat gebeuren.”

‘Old school’ barber shop
Naast knippen en kleuren behoort keratine therapie tot de 
mogelijkheden, voor glanzend, gezond en veerkrachtig haar.” 
Nog relatief onbekend is het feit dat ook mannen terecht 
kunnen voor het ‘old school’ knippen en shapen van hun 
baard. “We hebben hiervoor alle kennis in huis. Uiteraard 
staat tevens een glaasje rum of whiskey voor je klaar.”

Peter van Dooren Intercoiffure  |  Passage 1/A, Uden  |  0413-260053  |  info@petervandoorenintercoiffure.nl  |  www.petervandoorenintercoiffure.nl

Kwaliteit en vakmanschap
Complete look
Peter werkt in zijn salon met de professionele, 
helende producten van l’Anza. “Deze zijn 
diervriendelijk en voor 95% natuurlijk. Sinds kort heb 
ik 4 organische producten van het merk Ibiza Bao 
Atelier in de salon; lipgloss, bodymilk, serum en 
dag- en nachtcrème. Een mooie aanvulling voor een 
complete look.”

Gemoedelijke sfeer
“Naast de kwaliteit die we leveren, is ook de sfeer in 
onze salon belangrijk. Gezelligheid staat voorop. Dat 
stuk beleving hoort erbij, we nemen dan ook al onze 
tijd voor onze klanten. Om die reden werken we 
alleen op afspraak.”

BRUISENDE/ZAKEN

WIJ HALEN HET ULTIEME  
UIT ONZE KLANTEN



De kracht

Aude Sapere  |  Pioenroosstraat 3, Uden  |  0413-256144  |  josephine@audesapere.nl  |  www.audesapere.nl

Josephine Broeders was altijd al geboeid door 
voeding en gezondheid. Achttien jaar geleden 
opende ze haar eigen praktijk voor Klassieke 
Homeopathie in Uden. Inmiddels ben je hier ook 
voor Hoge Darmspoelingen (Colon Hydro Therapie) 
en Ayurveda aan het goede adres.

NAAR EEN BETERE BALANS 
TUSSEN LICHAAM EN GEEST
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In de praktijk van Josephine Broeders gebeurt alles 
vanuit een holistische visie. Dat betekent dat
Josephine het verband ziet en zoekt tussen jouw 
klachten en ziekmakende factoren als bijvoorbeeld 
voeding die de spijsvertering heeft verstoord. “Ik 
probeer ook te achterhalen waarom je voor deze 
voeding hebt gekozen”, vertelt Josephine. “Liggen hier 
onderdrukte emoties aan ten grondslag of was je zo aan 
het zorgen voor anderen dat je jezelf bent vergeten? 
Samen met de cliënt kijk ik naar de beste manier om de 
weg naar gezond leven in te slaan.”

“Vaak begint het met je lichaam ontdoen van 
opgeslagen toxines; dit gebeurt met Colon Hydro
Therapie. Dit kan positief werken bij een veelheid aan 
klachten, variërend van depressie en moeheid tot 
spijsverteringsproblemen. Meestal voel je je na de 
behandeling meteen aanzienlijk beter. De therapie kan 
worden ondersteund vanuit de Ayurveda met kruiden, 
massages met medicinale olie en stoomcabine.”

De kracht van eeuwenoude 
natuurlijke geneeswijzen

“Vervolgens wordt op basis van jouw constitutie 
gekeken wat voor jou de beste voeding is (vata-
pitta-kapha) en krijg je begeleiding in het activeren 
van je verteringsvuur. Dit wordt wederom vaak 
ondersteund met kruiden.” Deze kennis komt uit 
Ayurveda, een eeuwenoude Oosterse leef- en 
geneeswijze. Josephine maakt zich deze kennis o.a. 
eigen tijdens haar reizen naar India. 

In de toekomst gaat Aude Sapere nog meer 
authentieke behandelingen aanbieden dankzij een
samenwerking met een kliniek in India.

“Bij alles wat ik doe, kijk ik  
samen met de cliënt naar de  
beste aanpak om weer gezond  
te worden en te blijven.”

BRUISENDE/ZAKEN
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De Maashorst Bruist ligt iedere maand op minimaal 200 locaties. Het magazine wordt ook wisselend in 
verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van onze 
adverteerders of online lezen op www.demaashorstbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is het 
magazine elke maand in grotere aantallen af te halen.

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

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

BERGHEM
Dorpshuis De Berchplaets 
Sportscentrum Berghem

Nooren Optiek

OSS
Slender Studio Oss

Gerard Peters Keurslager
Eyewish

De Naaldhof
Hart for her

Jumbo Supermarkt
Outlet Music Oss

DIEDEN
Maaspark Recreatie

ERP
Balletstudio Chantal

'T OVENTJE
Hondenschool Enzo

NISTELRODE
Baderie Bevers

UDEN
Aude Sapere 

Fitland De Vrije Teugel Uden 
Stipkip

Hair by Liza
Majesta

VEGHEL
Restaurant Hertog Jan

ODILIAPEEL
Troostbloemen

HEESCH
Traiteur Plank

EERDE
Culinairro

Lijsterlaan 3, Oss
06 - 102 40 975

www.emotivo.nl
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Hooggevoelig?
COLUMN/INGRID JANSSEN

We geven verschillende cursussen op het gebied van omgaan met 
hooggevoeligheid. In elke workshop of cursus staat bewustwording centraal. 
Hoe beter jij jezelf kent en hoe meer je weet over jouw gevoeligheid, hoe 
beter het lukt om de juiste keuzes te maken voor jezelf. 

Je krijgt tijdens de cursussen altijd praktische oefeningen die je helpen 
om je minder snel overprikkeld te voelen, om beter bij jezelf te kunnen 
blijven en daarnaast krijg je vooral veel inzicht in jezelf en wat jij kunt 
doen om je beter te voelen.

Natuurlijk kun je ook kiezen voor een persoonlijk consult. In een 
persoonlijk consult gaat het heel gericht over jou en jouw persoonlijke 
vraag. In een groep leer je veel van elkaar en is het ontzettend fijn om 
veel te herkennen bij de anderen, maar persoonlijk is natuurlijk 
gerichter en meer op maat. Het is maar net waar jij je het beste bij 
voelt. Mocht je twijfelen, bel of mail me dan, dan overleggen we 
even om te zien wat het beste bij jou past.

De mogelijkheden:
- Natuurlijk gevoelig; een basiscursus van 4 dagdelen
- Excellent voelen; een verdiepingscursus van 2 hele dagen
- Persoonlijke coaching, op afspraak

Neem contact met me op 
als je vragen hebt of je aan wilt melden 
voor één van de cursussen.

Ingrid Janssen werkte al 
jaren als medisch analist 
toen zij – gedreven vanuit 

haar fascinatie voor het 
gedrag van mensen 

– besloot een studie 
psychologie te gaan 

volgen. Ze maakte een 
ommezwaai in haar leven 

en sinds 2009 werkt ze 
met veel plezier als coach. 

In de loop der jaren heeft 
ze zich gespecialiseerd in 

omgaan met stress, 
mindfulness en 

hooggevoeligheid.

Lijsterlaan 3, Oss
06 - 102 40 975

www.emotivo.nl
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Maak snel  
een afspraak,

dan kom ik
bij u langs.

Niet alleen voor 
ouderen, maar ook 
voor mensen met 

weinig tijd!

Bent u toe aan een nieuwe bril? 
U hoeft de deur niet uit.

Ik kom naar u toe!

Oogmeting en briladvies
in uw eigen vertrouwde 

omgeving!

Boekelsedijk 12, 't Oventje (Landerd)  |  06-55851262
info@hondenschoolenzo.nl  |  www.hondenschoolenzo.nl

Belonen of negeren…
We hebben het al gehad over goed gedrag belonen. 
Bij de meeste gevallen gaat dit op. Denk bijvoorbeeld 
maar eens aan het opspringen tegen mensen aan; 
vaak wordt dit gedrag toch beloond door er iets van 
te zeggen, de hond weg te duwen, of erger nog een 
knietje te geven. Negatieve aandacht is nog steeds 
aandacht en dus een vorm van belonen. 

Nu komt het moeilijke, je zult het bezoek ook moeten 
gaan opvoeden. Iedereen die de pup wil begroeten, 
mag hem pas aandacht geven wanneer alle vier de 
pootjes op de grond staan. Wees hier consequent in!

Vergeet vooral niet te genieten van je pup 
en lees volgende keer verder over het 
opvoeden van honden en hun baasjes!

Meer dan lesgeven 
alleen, vraag naar 
de mogelijkheden.
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HOTEL UDENS DUYN
ANNABOULEVARD 6, UDEN
06-81718770
WWW.HAIRBYLIZA.NL
FB SALONHAIRBYLIZA

Een hele nieuwe ervaring op het  
gebied van haarkleuring.

Ecolorgy
In mijn kapsalon, Hair by Liza, werk ik uitsluitend met Ecolorgy haarkleuring van Oolaboo.
Dit is ontwikkeld door een groep internationale professionals, die al meer dan 50 jaar ervaring heeft.
Ecolorgy is het 1e en enige kleursysteem op basis van pure truffelolie.

Het dekt uw (evt. grijze) haar 100% en maakt het zijdezacht en glanzend  
als nooit tevoren. Het bevat slechts 1% of minder amonia, waardoor 

uw haarkleuring veel milder is voor uw haar en hoofdhuid.

Als kleurspecialist zoek ik graag met u  
naar een mooie passende kleur voor  
uw haar.

Verwen uzelf met  
een Ecolorgy Color.
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HISTORIE
Het is de trots van Den Bosch: de Sint-
Janskathedraal. De kathedraal is vanuit 
vele uithoeken zichtbaar en reikt ver 
boven de stad uit. Kenmerkend zijn de 
hoge ramen, de kruisbogen en de lucht-
bogen aan de buitenzijde. Vanaf de Parade 
heb je prachtig uitzicht op de Sint-Jan.

WANDELEN
Vrijwel alles in de binnenstad 
van Den Bosch is makkelijk 
te voet bereikbaar. De meeste 
winkels en toprestaurants 
liggen in het bruisende 
centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
De Parade bijvoorbeeld, 
bekend van de vele feesten 
en evenementen, 
is binnen een kwartiertje 
te lopen vanaf het 
Centraal Station.

WIL JE LIEVER
NIET LOPEN?
Maak dan gebruik 
van het GRATIS 
BINNENSTADSBUSJE. 
Deze gratis bus rijdt 
een vaste route door
de stad. Ieder kwartier 
vertrekt er een busje
vanaf het station.

In ’s-Hertogenbosch ontmoeten oud en nieuw
elkaar. Het is een prachtige vestingstad boordevol 

monumenten, maar het is ook de stad van 
eigentijdse kunst, design en hippe winkels. De stad 
van middeleeuws wonen boven de Binnendieze en 

van eigentijdse woningen in het Paleiskwartier. 
Meer informatie vind je op www.bezoekdenbosch.nl.

FORT ISABELLA, BUITENSTAD OM VAN TE 
HOUDEN Er zijn van die plekken die het gewone 

overstijgen: Fort Isabella in Vught is zo’n plek. Een bruisende 
locatie met een bijzonder karakter, midden in de natuur. De 

historie leeft er voort én er is ruimte voor allerlei nieuwe 
activiteiten en evenementen. www.fortisabella.nl

Het Noordbrabants Museum vormt samen met het Design 
museum Den Bosch een van de grootste culturele attracties van 

Nederland. Het Museumkwartier, dat zich bevindt in het hart 
van de stad, biedt een veelheid aan cultuur, historie, kunst en 

design onder één dak. www.museumkwartiershertogenbosch.nl

HET MUSEUMKWARTIER

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch
CARNAVAL

OETELDONKS GEMINTEMUZEJUM
In Den Bosch vind je het Oeteldonks 

Gemintemuzejum. Een plek waar 
je wordt ondergedompeld in de 
rijke historie van het nationale, 
internationale én Oeteldonkse 

carnaval. Ze zijn het gehele jaar 
geopend op dinsdag tot en met 

zondag van 13.11-17.11 uur.
www.carnavalsmuseum.nl

‘S-HERTOGENBOSCH/BRUIST

CULTUUR
(ER)VAAR DE BINNENDIEZE  De Binnendieze is met recht één 

van de grootste publiekstrekkers in ’s-Hertogenbosch. Vaar in een 
karakteristieke open boot onder de bebouwing door en ontdek 

het eeuwenoude stelsel van alle waterlopen en imposante 
vestingwerken van de Brabantse hoofdstad. 

WINTERWANDEL-VAARTOCHT Bezichtig de stadsmuren en 
vestingwerken tijdens de stadswandeling  en geniet van de levendige 

verhalen die worden verteld vanaf het water, onder genot van een 
heerlijke warme glühwein. Elke zaterdag t/m 31 maart.

Nergens ter wereld vind je zo’n compleet overzicht 
van het werk van Jheronimus Bosch als in het 
JHERONIMUS BOSCH ART CENTER. In deze 
oude kerk hangen unieke replica's van de 
kunstschilder. www.jheronimusbosch-artcenter.nl

Den BoschTreed in de voetsporen van Jheronimus  Bosch

SMULLEN
DE ECHTE BOSSCHE BOL Je bent niet in ‘s-Hertogenbosch 
geweest als je niet zo’n heerlijke, met slagroom gevulde 
en chocolade geglazuurde 
sjekladebol hebt gegeten! 
Banketbakkerij Jan de Groot 
verkoopt de enige échte 
Bossche Bol.
www.bosschebollen.nl
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De Body-Wizard cryolipolyse behandeling is een veilige behandeling. 
Henriette Wijnakker heeft al veel ervaring met deze methode en biedt dan 
ook kwaliteit met gedegen en professioneel advies.

In een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek wordt voor u een persoonlijk 
behandelplan opgemaakt. Henriette denkt met de klant mee en dat wordt 
erg gewaardeerd. Over het algemeen is na 3 behandelingen het gewenste 
resultaat behaald. Het verschil is verbluffend! U bent slanker, kleding zit 
mooier en u voelt zich beter. En… HET VET BLIJFT WEG!

Schutsboomstraat 22, Schaijk
 06-45334513 

h.wijnakker@gmail.com
www.wijnakkerschoonheidssalon.nl

Vet bevriezen is vet verliezen!

Cryolipolyse, hét alternatief voor liposuctie.  
Geen naalden, geen operatie en bovenal geen hersteltijd!

Henriette Wijnakker

VOOR NAVOOR NA

Wilt u ook uw cellulite aanpakken?

Nieuw in Nederland!
Bye Bye Cellulite

Prachtige resultaten, alleen door te smeren met dit 
nieuwe product. En het werkt! Eindelijk iets tegen 
cellulite dat echt werkt, en nog snel ook.

Laat u GRATIS insmeren met Bye Bye Cellulite, 
zo kunt u testen en zien wat het doet.

Henriette WijnakkerHenriette Wijnakker

NA

Nu per 
plaatsing 
slechts  
€ 98,-

Maak een afspraak 
voor een GRATIS test

VOOR NA

VOOR

NA
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Parallelweg 5, Oss 
Tel. (0412) 63 40 06

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-oss.nl en doe de gratis 

De Kia Picanto
Start je avontuur.

Nu al vanaf € 12.995,-

Gem. brandstofverbruik: 3,9 – 5,4 l/100km, 25,0 – 18,5 km/l. CO2-uitstoot: 89 – 124 g/km. Genoemde consumentenadviesprijs is geldig voor de Kia Picanto met uiterste aankoopdatum en datum 
kentekenaanvraag van 28-02-2019 en uiterste registratiedatum van 31-03-2019. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, 
het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een 
veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de
beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Heumenseweg 28, Wijchen  |  024 - 642 23 83 
www.loeffenbloemdeco.nl

Carnavalskleding &
feestartikelen in Wijchen!

Het is pas 

ECHT FEEST 
als je bij Loeffen 

bent geweest

Heumenseweg 28, Wijchen  |  024 - 642 23 83 Heumenseweg 28, Wijchen  |  024 - 642 23 83 
www.loeffenbloemdeco.nl

Carnavalskleding &
feestartikelen in Wijchen!

Het is pas 

ECHT FEEST 
als je bij Loeffen 

bent geweest

Ook voor dekkleden, beschermhoezen, reparaties, rits vervangen 
raamfolie vervangen kunt u bij ons terecht. Daarnaast zijn we thuis 

in al het denkbare stoffeerwerk van bijvoorbeeld tuinmeubelen, 
campers en caravans en bootstoffering.

Lithoijensedijk 46, Lithoijen | 06 - 46320771
nederkoornzeilmakerij@gmail.com

Specialist in bootkappen  
en veranda zeilen

Interesse? 
Vraag dan een 
vrijblijvende 
offerte aan!



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

Ondertussen is het een internationale 
strip geworden, want hij verschijnt 

www.rooieoortjessexshop.nl

verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

Cadeautip voor VALENTIJN ?
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 Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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 aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95



Cadeautip voor VALENTIJN ?
 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. 

www.rooieoortjessexshop.nl

Cadeautip voor VALENTIJN ?
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 Valentijn qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

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 aan 
opwindend bondage avontuur...

€ 29,95



LOOKING/GOOD

Nu de temperaturen buiten fl ink dalen en we de behaaglijkheid binnen bij de 
verwarming opzoeken, verandert de behoefte aan verzorging van onze huid. 

Door de winterse invloeden wordt je huid sneller 
droog en voelt deze soms zelfs schraal aan. Beschermen 
is dit seizoen daarom een absolute must! Bruist geeft je 
daarvoor de volgende tips:

HYDRATEER JE HUID Gebruik voor een bruisende 
en energieke huid minimaal een keer per week een 
hydraterend gezichtsmaker. Ook is het belangrijk om 
iedere dag - na het douchen - je lichaam met bodylotion 
in te smeren. Dit zorgt voor extra vocht. Een hete douche 
is heerlijk in de winter, maar je krijgt er wel een droge 
huid van. Probeer te douchen met lauw water en dep 
daarna je lichaam zachtjes met een handdoek.

VOORKOM GESPRONGEN LIPPEN. Eén van de 
grootste winterproblemen zijn gescheurde lippen. 
Gebruik een milde lippenbalsem voor overdag en 
smeer ’s avonds voor het slapen vaseline op je lippen.

VERZORG JE HANDEN, VOETEN EN ELLEBOGEN
Ook deze lichaamsdelen hebben extra zorg nodig. 
Gebruik producten die sheaboter, mineralenolie of 
glycerine bevatten. Een intense verzorging krijg je door je 
voeten en handen in te smeren met olie en daarna met 
sokken en speciale handschoenen aan te gaan slapen.

Jouw in de winterhuid
ipl ontharenOss

♦ Raadhuislaan 23a ♦ 5341 GL ♦ Oss ♦ 06-19470211 ♦

Oss
Raadhuislaan 23a, Oss  |  06-19470211   |  oss@pulzzz.nl  |  www.pulzzz.nl

Wil je eerst zelf ervaren hoe het werkt?  
Maak dan nu een afspraak voor een gratis 

okselbehandeling.

Definitief ontharen voor de beste prijs?
Wil je voor volgend jaar zomer nog van ongewenste haren op verschillende plekken  
af of heb je last van overbeharing? Dan ben je bij Pulzzz op het juiste adres!

Wil jij ook een keer in de rubriek 
Bruisende Zaken?

 Neem dan contact op via
nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340
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Dankzij de urban sfeer is dit de perfecte 
vakantie voor trendy reizigers die op zoek zijn 
naar een hotel dat past bij hun persoonlijkheid 
en levensstijl. Singles, koppels en vrienden 
verblijven in mooie en comfortabele kamers.

Cook’s Club is een reeks hotels die ontworpen zijn voor de wensen van een 
nieuwe generatie reizigers: een tof design, heerlijk eten, fantastische cocktails én 

een perfecte sound van diverse dj’s die je van ’s morgens tot ’s avonds hoort. 
Het hart van Cook’s Club is de zwembadzone waar je de hele dag kan chillen.

Van overheerlijke veganistische gerechten tot lokale 
specialiteiten, elke hotelgast vindt wel iets dat bij hem 
past. Bij Cook’s Club wordt gefocust op verse, gezonde 
en kwalitatieve ingrediënten. Hier vind je geen 
traditionele buffetten.

ZONNIGE SOUNDTRACKS
Zeg vaarwel tegen je klassieke playlist aan het zwembad. 
Hier weerklinken de perfecte beats voor een relaxte 
namiddag aan het zwembad. Dj’s zorgen elke dag voor 
de ideale achtergrondmuziek van jouw vakantie. 
Ze bouwen de sfeer overdag op en laten het ’s avonds 
knallen. Hotelgasten kunnen chillen aan de bar, een duik 

SOUL FOOD
Waar kan je elkaar beter ontmoeten en uitrusten na een 
dagje in de zon dan rond een tafel met soul food? Cook’s 
Club Cantina pakt uit met verschillende eetkraampjes 
die geïnspireerd zijn op de hippe food markets. 

Cook’s  Club 
hotels voor de



nemen in het nachtleven of staren 
naar de sterren op het strand. Het 
is geen typisch partyhotel, maar wel 
dé perfecte plaats voor reizigers die 
houden van city vibes aan het 
strand.

PROEF DE ZOMER
In de Captain Cook Bar kom je 
onmiddellijk in de juiste vakantie-
sfeer. En dankzij de mixology 
knowhow van de Berlijnse barman 
David Wiedemann nipt iedereen 

URBAN 
SFEER VOOR 
TRENDY 
REIZIGERS

van een heerlijke cocktail die gemaakt is met 
vers fruit, de beste alcoholische dranken én 
kruiden uit de eigen kruidentuin. Hier proef je 
gegarandeerd de zomer!

Alle Cook’s Club hotels bevinden zich in het 
midden van de actie en fun. Dicht bij het strand 
en de lokale bars en restaurants. Als je hier het 
nachtleven in wilt duiken, hoef je niet ver te 
zoeken. Er zijn Cook’s Club hotels in Sunny 
Beach (Bulgarije), op Kos (Griekenland), 
Sardinië (Italië), Playa de Palma (Mallorca), 
Alanya en Marmaris (Turkije).

hotels voor de nieuwe generatie

BRUIST/REIZEN
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catering-gemak.nl

www.catering-gemak.nl  
of 06-20380959,  

info@catering-gemak.nl

Heeft u speciale wensen?  
Bel of mail ons gerust. Al uw 
wensen zijn bespreekbaar.

Gemak aan huis

 Catering
service

www.catering-gemak.nl 

Heeft u speciale wensen? 
Bel of mail ons gerust. Al uw 

Gezellig
familiefeest?

Laat Catering-Gemak uw buffet verzorgen

 Sinds 1 januari 2016 
staan wij in de Maashorst 
voor u klaar om uw buffet, 
barbecue en high tea te 

verzorgen bij u thuis 
of op uw bedrijf.

Tevens verzorgen wij ook 
broodjes, vergaderpakketten 

en soep-arrangementen.

Bel met 06-20380959 voor een 
offerte op maat of maak een 
keuze uit onze menukaart.

Voor alle informatie kijk op
www.catering-gemak.nl

Voetzorg met een  
paramedische 
achtergrond

“Chantal w�kt �k 
ambulant 

    in de regio Oss”

Zaltbommelseweg 42, Oss  |  06-22 44 44 91

Chantal van den Boogaard 
heeft een praktijk voor 
paramedische voetzorg in 
Oss, waar zij u graag helpt 
met diverse pedicure-
behandelingen.



Van der Doelen Speelgoed
Wij zijn een volwaardig bedrijf met 

een mooie speelgoedshop in Heesch. 
Klantvriendelijkheid en goede service 
staan hoog in het vaandel en omdat 

wij een zelfstandig bedrijf zijn, en dus 
zelf de inkoop doen, bieden wij een 

grote collectie onderscheidend en leuk 
speelgoed in variërende prijsklassen.

Het complete winkelassortiment  
vindt u al meer dan 10 jaar ook, 
onderverdeeld in overzichtelijke 

categorieën, terug op deze actuele 
internetsite waar wij als Van der 

Doelen speelgoed erg trots op zijn. 

Kijk op onze website voor  
onze scherpe aanbiedingen!

’t Dorp 32, Heesch
0412-453190   

info@vanderdoelen-speelgoed.nl
www.vanderdoelen-speelgoed.nl

Een bijzonder cadeau  
voor ieder kind.
“Omdat we zelfstandig zijn, kunnen we onze eigen inkoop doen.  
We doen dan ook ons best om ons te onderscheiden met onze 
collectie. We zijn lekker eigenwijs en proberen ons verre te houden 
van alle hypes. We hebben leuk, bijzonder speelgoed voor kinderen 
van alle leeftijden dat je niet snel ergens anders zult vinden.”

onderverdeeld in overzichtelijke 
categorieën, terug op deze actuele 
internetsite waar wij als Van der 

Doelen speelgoed erg trots op zijn. 

Kijk op onze website voor 
onze scherpe aanbiedingen!

’t Dorp 32, Heesch
0412-453190   

info@vanderdoelen-speelgoed.nl
www.vanderdoelen-speelgoed.nl

Een selectie uit het aanbod
“Denk aan houten speelgoed, Nenuca poppen, Biobuddi en Korbi 
constructiespeelgoed en Supemag magneten alsook volop knutselmateriaal 
voor de creatievelingen. We hebben bovendien de meest uitgebreide collectie 

Pinypon van Nederland en ook van Sylvanian 
Families hebben we een zeer groot aanbod. 

Hebben we datgene wat je wilt 
niet op voorraad, dan 

kunnen we het altijd voor 
je bestellen.”

Ook voor bedrijven
Bedrijven en scholen 

kunnen gebruikmaken van 
een uniek cadeau-concept. 
Het scheelt je veel tijd en 
moeite en wij nemen dit werk 
met plezier uit handen!”

Kom eens een 
kijkje nemen!
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DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Sommige mensen hebben het geluk dat ze de liefde van hun leven ontmoeten. 
Wij mogen ons daar ook toe rekenen; Lea en ik zijn blij dat we elkaar hebben 
mogen ontmoeten en dat we samen een mooi gezin vormen. In onze relatie 
gaan we voor elkaar, ons gezin en onze gezamenlijke passie: Bruist.

Liefde is mooi, maar tegelijkertijd ook een werkwoord.
Als ondernemer behoor je ook verliefd te zijn op hetgeen je doet. Zonder liefde 
en passie is het onmogelijk om een goed draaiend bedrijf te hebben en te 
blijven groeien.

Vanuit de passie en de liefde voor Bruist zijn we elke dag bezig om mee te 
denken met andere ondernemers. Met collega’s nadenken over nieuwe acties 
en hard werken om de deadlines te halen. 

Zo is het ook met adverteren!
Wij denken dat als je in staat bent om de passie die je hebt voor je bedrijf in 
een mooie advertentiecampagne te vertalen, dat je daarmee veel meer 
mensen raakt dan met het tonen van alleen je logo en een slogan.

Wij zeggen altijd: adverteren werkt, mits je op de juiste manier 
adverteert.
Wij kunnen je helpen om na te denken over de boodschap die je nu uitdraagt. 
Past die wel bij hetgeen je doet? Of adverteer je helemaal niet? Hoe ga je er 
dan voor zorgen dat jouw potentiële klanten weten wie je bent en waar je 
voor staat?

Wil je meer weten over adverteren op de juiste manier?
Neem dan eens contact met ons of één van onze collega’s op, bel of mail 
naar 06-34590975, 076-7115340 of nl@nederlandbruist.nl.

We willen graag het maximale uit jouw advertentiecampagne halen!

Lea en Marcel Bossers

Wat kan de liefde toch mooi zijn. Liefde voor je partner, 
voor je kinderen, voor je werk en wellicht nog voor vele 
andere dingen.

De liefde van je leven!
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OUTLET-MUSIC

Dommelstraat 41-a, Oss  |  0412-751248 
www.outlet-musicstore.nl

 GELUID      LICHT       VIDEO    DJ    INSTRUMENTEN

Dommelstraat 41-a, Oss  |  0412-751248

Wacht niet langer  en kijk op  OUTLET-MUSICSTORE.NL  voor elke liefhebbers is  er wel wat te vinden

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

IBIZAvandaag,
morgen en iedere

overmorgen.

Ik hou van jou,
VALENTIJNSDAG

je moet ervan
houden!

Liefde,
VALENTIJNSDAGOPVALLEN?

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



Cours de français en petits groupes
06 53975676  |  www.ikspreekfrans.nl

Uw cursus Frans in een ontspannen en gezellige 
sfeer Frans leren spreken en verstaan. 

Opleiding Frans 
op maat
Frans leren spreken en verstaan Wat is er leuker dan samen met andere 

kookfanaten en liefhebbers van de keuken  
deel te nemen aan een kookclub? 

Gezellig 1 x per maand met een vaste groep de heerlijkste 
gerechten bereiden in een professionele keuken. Een 
avond onder begeleiding koken in een gezellige ambiance. 

Graag kennismaken  
met onze kookstudio? 
Stuur dan een mail naar info@culinairro.nl  
of bel 06 24 51 12 00  en wij helpen je  
graag verder. 

Laagdrempelig, dus 
iedereen is welkom, met 
of zonder kookervaring!

Graag kennismaken 
met onze kookstudio? 
Stuur dan een mail naar info@culinairro.nl 
of bel 06 24 51 12 00  en wij helpen je  

Laagdrempelig, dus
iedereen is welkom, met 
of zonder kookervaring!

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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