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Een frisse en trendy kapsalon 
aan de Tongelresestraat 427 

te Eindhoven.
In onze salon hebben wij alle 

aandacht en tijd voor u.
Hebt u een vraag over een 
behandeling? Of zin in een 
ander kapsel? Wij geven u 

graag een persoonlijk advies.
De koffie staat voor u klaar bij 

kapsalon Anouk!

Tongelresestraat 427
Eindhoven 
040-2027061
kapsalonanouk@gmail.com
www.kapsalonanouk.nl

Trendy
  kapsalon!
voor dames en heren

OOK KINDEREN 
ZIJN VAN HARTE 

WELKOM! 

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

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

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

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

Ook zonder afspraak?
Natuurlijk kunt u ook zo even binnenlopen. 
Hebben wij tijd, dan helpen wij u direct. 
Voor het geval u even moet wachten, wij 
schenken een heerlijk kopje thee of koffie.

 MAAK 
ONLINE EEN 
AFSPRAAK 
VIA ONZE
WEBSITE



SPEEL BEWUST 18+
HOLLANDCASINO.NL HET ENIGE ECHTE CASINO

WIN €5.000 CASH
MYSTERY JACKPOT

9 T/M 26 SEPTEMBER
ZONDAG T/M DONDERDAG

EINDHOVEN

GRATIS ENTREE
Lever deze voucher in bij de receptie van Holland Casino Eindhoven.

Per speeldag (t/m 30 september 2019) mag per persoon 
1 voucher worden verzilverd.

BRS-CODE 12.333

ONTDEK
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EINDHOVEN

IEDERE EERSTE ZONDAG 
VAN DE MAAND
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CASINO NIGHT OUT
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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

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl
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076-7115340
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VOORWOORD/SEPTEMBER

Bruisende lezer,

Het is september, de scholen zijn begonnen en veel mensen hebben de 
vakantie alweer achter de rug. Kortom, de zomer loopt langzaamaan op 
zijn eind. Hopelijk pakken we deze maand nog een flink aantal 
nazomerse dagen mee, maar dat weet je maar nooit in Nederland.

Gelukkig is er in ons landje ook voldoende te beleven als de zon iets 
minder hoog aan de hemel staat. Wat dacht je bijvoorbeeld van een 
bezoekje aan een mooie, historische stad als Dordrecht? Dé plek bij 
uitstek om heerlijk te dwalen langs historische havens, idyllische hofjes 
en fijne winkeltjes.

Ook voor degenen bij wie een bezoekje aan Dordrecht niet heel hoog 
op de to-dolijst belandt, biedt september volop keuze aan activiteiten. 
Misschien is opruimen meer jouw ding, dan kun je 21 september 
ongetwijfeld je hart ophalen tijdens World Cleanup Day. Ook hebben 
we deze maand lekker veel winacties voor jou als trouwe lezer.

En voor de ondernemers in de regio valt er deze maand uiteraard weer 
genoeg te doen. Zo vertellen Huidtherapie Boxtel & Best en Kapsalon 
Anouk wat hen zoal bezighoudt en geeft ook Jess Coaching & Caring 
een kijkje in de keuken. Kijk jij mee?

Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Best-Oirschot Bruist en De Peel Bruist.
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Doortje moet vaak aan mensen uitleggen wat voor werk ze nou 
precies doet. De vergelijking met een schoonheidsspecialiste 
wordt regelmatig gemaakt, toch is er volgens de huidtherapeute 
wel degelijk een groot verschil. ,,Ik voer inderdaad cosmetische 
behandelingen uit, maar meestal gaat het om medische 
behandelingen”, legt ze uit. ,,Iemand die overmatige acné of 
overbeharing heeft, wil dat graag weg hebben. Dat is deels omdat 
het er mooier uitziet, maar iemand kan er ook psychische én 
lichamelijke klachten door hebben.” Dat is ook de reden dat de 
meeste behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars.

Huidtherapie Boxtel & 
Best zorgt ervoor dat 

patiënten zich lekkerder 
in hun vel voelen. Met 

diverse behandelingen als 
peelings, oedeemtherapie 

en lasertherapie laten 
we mensen (weer) meer 

houden van hun huid!

Doortje Dekkers - Putmans is het gezicht van Huidtherapie Boxtel 
& Best en zorgt er samen met haar team voor dat patiënten zich 
lekkerder in hun vel voelen. Met diverse behandelingen als peelings, 
oedeemtherapie en lasertherapie helpen Doortje en haar team 
mensen met allerlei klachten. ,,Iemand blijer en positiever de deur uit 
zien gaan. Daar doe ik het voor.”

,,Ik kwam in dienst bij het Regionaal Huidcentrum en kreeg in 2015 
de kans hun vestiging in Boxtel over te nemen. Medio 2017 volgde de 
nieuwe praktijk in Best..” Met trots kan Doortje zeggen dat haar eerste 
praktijk inmiddels alweer 4 jaar bestaat en dat mag gevierd worden!

Waarvoor kunt 
u onder andere 
bij ons terecht?

Oedeem

Littekens

Acne

Overbeharing

Couperose

Pigmentvlekken

Huidverbeterende
behandelingen

HOERA!

Alweer 4 jaar 

helpen wij onze klanten 

aan een stralende huid.

Mensen weer even écht zien 
lachen, dat is zo mooi!

06 8126 4333 | info@huidtherapieboxtelbest.nl | www.huidtherapieboxtelbest.nlNieuwe Nieuwstraat 20, 5283 CD Boxtel | Oirschotseweg 28a, 5684 NJ Best

18



DORDRECHT TOURS
Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier! Dordrecht Tours biedt de mogelijkheid 
om door middel van HOP ON HOP OFF de 
binnenstad van Dordrecht te beleven. Je kunt 
een enkele rondrit van een uur maken, maar ook 
een dagkaart kopen waarmee je de hele dag kunt 
in- en uitstappen. www.dordrechttours.nl

SHOPPEN
In Dordrecht kun je heerlijk 
shoppen. De bekendste 
winkelstraat van Dordrecht is 
de Voorstraat. Kijk goed rond 
wanneer je door deze straat 
loopt, want naast grote 
winkelketens vind je er ook 
talloze leuke speciaalzaken. 
Hippe winkeltjes vind je in de 
trendy Vriesestraat. Wandel 
ook zeker door de straten 
daaromheen, want ook daar 
zijn parels van winkels te 
vinden. Van kleding en woon-
accessoires tot cadeaus en 
lekkernijen, in Dordrecht 
vind je het allemaal. 

Dordrecht is de plek bij uitstek om heerlijk te dwalen langs 
historische havens, idyllische hofjes en fi jne winkeltjes. 

Er valt van alles te beleven en dat maakt Dordrecht tot de 
perfecte bestemming voor een dagje of een weekendje weg.

Heb je een weekendje weg gepland om de omgeving van 
Dordrecht te verkennen, boek dan een overnachting in Het 

Wapen van Alblasserdam. Heerlijk overnachten, sfeervol lunchen 
of dineren en genieten van de Alblasserwaard. Het Wapen van 

Alblasserdam is authentiek en beschikt over uitstekende 
(zakelijke) faciliteiten om je verblijf zo gemakkelijk mogelijk 

te maken. www.wapenvanalblasserdam.nl

Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Dordrecht. Met 
meer dan duizend monumenten is de stad een levensgroot 

museum. Dankzij een bewogen handelsverleden en een rijke 
verzameling aan verhalen en legenden, is er op cultureel gebied 

meer dan genoeg te beleven. Voor de liefhebbers van musea is 
het DORDRECHTS MUSEUM een echte must. In de collectie komt de 

rijke historie van Dordrecht naar voren. www.dordrechtsmuseum.nl

CULTUUR

Historische stad met een rijke geschiedenis

Dordrecht NATIONAAL 
PARK DE 

BIESBOSCH
Regelmatig wordt Nationaal Park 
De Biesbosch de achtertuin van 

Dordrecht genoemd. 
Een wandeling of rondvaart 

door de Biesbosch is
dan ook een prachtige manier om te genieten van rust en natuur. 

Op deze manier voeg je volop afwisseling toe aan je verblijf 
in Dordrecht of één van de andere Drechtsteden.

DRECHTSTEDEN/BRUIST

De beste manier om Dordrecht te ontdekken is te voet. Het centrum is 
vrij compact, waardoor alles goed te lopen is. Zodra je door de oude 

binnenstad van Dordrecht slentert, merk je het gelijk: deze stad ademt 
geschiedenis. Van de ouderwetse kades zoals de POTTENKADE 

tot aan de vele monumenten. Niets van de hoogtepunten 
van Dordrecht missen? Breng tijdens je wandeling sowieso een bezoek 

aan de GROTE KERK en het Hof. 

WANDELEN DOOR DORDT

HET HOF VAN NEDERLAND
In Het Hof van 
Nederland komt de 
geschiedenis van de 
stad Dordrecht én 
die van Nederland tot 
leven. In 1572 vond 
hier de Eerste Vrije 
Statenvergadering 
plaats, welke uit-
eindelijk leidde tot de Onafhankelijke Nederlanden. 
Deze plaats vol karakter is een echte must bij een bezoek
aan Dordrecht. www.hethofvannederland.nl

Met 37 uitgaven is Bruist een 
succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
op Ibiza en in Marbella. 
Naast de glossy uit jouw 
regio, brengen we ook een 
stadsmagazine uit in de 
Drechtsteden. JA, OOK 
DRECHTSTEDEN BRUIST!

Dordrecht

succesvolle formule in diverse 
regio’s in Nederland en België, 
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Uw haar verdient de 
  aandacht van Donna Kapper

Een goede verzorging van je haar 
is heel belangrijk. Daar weten ze 

bij Donna Kapper in Oirschot alles 
van. Bettie Metzemaekers en haar 

team werken dan ook met de 
beste natuurlijke producten. 
Zo stapt iedereen (mannen, 

vrouwen, kinderen) altijd goed 
gekapt en met gezond haar weer 
naar buiten na een bezoekje aan 

Donna Kapper. 

Bettie Metzemaekers zit al 25 jaar met haar kapsalon in Oirschot. 
De zaak aan de Torenstraat ligt vlakbij de Markt en kijkt uit op de 
kerk. Een prachtige plek voor een kapsalon, vindt ook Bettie: 
“Mensen mooi maken is hartstikke leuk om te doen. Wij werken 
met producten van Kevin Murphy. Die zijn gemaakt op natuurlijke 
basis en vrij van parabenen en ammoniak.”

Extensions
Bij Donna Kapper kun je terecht voor een reguliere knipbeurt 
maar zeker ook voor de meest creatieve kapsels. Bettie vertelt: 
“Daarnaast hebben we ook een hele makkelijke en niet dure 
methode voor het inbrengen van hairextensions. Dat is naast het 
verven en aanbrengen van highlights een groot succes. Opsteken 
doen we trouwens ook. Daarnaast verzorgen we indien gewenst je 

make-up, met het topmerk XIP.”   

Haarverzorging
De sfeer bij Donna Kapper is 
gemoedelijk en dat spreekt veel 
mensen aan. De trends van het 
moment  zijn het aanbrengen van 
mooie warme kleuren en pasteltinten 
en ook het creëren van een natuurlijk 
valling van het haar. 

Uw haar verdient de 
  aandacht van Donna Kapper

Bettie daarover: “Mooi uitgewerkt. 
Goede haarverzorging is heel 
belangrijk. Wij hebben daar de juiste 
producten voor. En is je haar toch 
beschadigd, kom dan naar Donna 
Kapper want wij hebben altijd een 
oplossing om het weer gezond te 
maken.”  

BRUISENDE/ZAKEN

“Mensen mooi 
maken is 

hartstikke leuk 
om te doen”

 Torenstraat 2 Oirschot
0499-577657
donnakapper@gmail.com
www.donnakapper.nl 
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Business!Back to
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 

uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 

hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. 

#DE JONGEN MET HET BAARDJE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op
het boek van
Walter Vermeer.
Walter heeft op vierjarige 

leeftijd brandwonden in 

zijn gezicht opgelopen. 

Zijn boek geeft ouders 

en kinderen een 
‘instrument’ om het 

onderwerp zelfvertrouwen 

bespreekbaar te maken.

 van Nederland Bruist en van de glossy 
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HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 
En met de toe te voegen 
smaken maak je jouw 
drankje extra bijzonder. 
SodaStream, vanaf € 99,99
www.sodastream.nl 

HAAL BRUIS IN HUIS
Draag bij aan een wereld zonder 
wegwerpplastic. Met een SodaStream-
toestel wordt kraanwater in een 
handomdraai bruisend water. 

LO LO LO LO LOLA
De Lola is een trendy bank met een vintage 
uitstraling. Heerlijk om op uit te rusten na 
een lange werkdag, want het zitcomfort
is uitstekend. De Lola
is verkrijgbaar
in verschillende 
afmetingen, kleuren 
en stoffen.
Uit te proberen en te 
koop bij Liv'in Room 121 
in Antwerpen. 
www.livinroom121.be

Overnachting in een Comfort Room 
van één van de meest luxe boutique 
hotels van het bosrijke Oisterwijk. 
Culinair 3-Gangen Menu Du Chef.
Luxueus ontbijt  -  Parkeren.

€79,50
 p.p.*

BRUISTDealBij Hotel de Leijhof
in Oisterwijk

*excl. lokale 
heffi ngen. Op basis 

van min. 2 pers.

Reserveer via www.leijhof.nl
met promocode BRUIST

win

SHOPPING/NEWS

BACK TO SCHOOL
Lima heeft niet een, maar twee nieuwe tussendoortjes die 

je een energy boost geven als je tijdens een school- of 
werkdag even een dipje hebt. Proteïnewafels op basis 

van kikkererwten en linzen en raw bars in vier 
verschillende smaken. Meer info, o.a. over 

verkooppunten vind je op www.limafood.com

Business!

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

OPLAADBAAR BOLLEKE
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

Makkelijk overal op te hangen, zowel binnen als buiten! Binnen 
3 uur opgeladen waarna je er 8 uur lang plezier van hebt. Laat het 
Bolleke 'shinen' aan een tak van een boom of onder je overkapping.

het Bolleke van Fatboy, o.a. bij www.meijswonen.com

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits dit nieuwe
schooljaar met deze 
rugzak gemaakt van 
soepel canvas, stijlvol 
met subtiele details. 
En... waterafstotend!

sterke, stoere rugzak

Maak de blits dit nieuwe
Geniet optimaal van de nazomer met dit originele lampje van Fatboy. 

€79,50
 p.p.*

ssines
LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw 

regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van 

deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #DORDRECHTTOURS naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
omgeving op een 
orginele manier. 
Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en 
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De naam van Ela Quality Resort in Belek zegt 
het al: dit hotel straalt één en al kwaliteit uit. 
Het hotel is uitstekend geschikt voor koppels, 
maar ook voor gezinnen. Het ligt direct aan 
het strand en is ruim opgezet. De kamers, van 
de standaardkamers en Lake Side kamers tot 
aan de Presidential Suites, zijn werkelijk 
prachtig.

In de suites liggen in de kamers zelfs voor 
de kinderen badjassen klaar. Daarnaast 
heeft de Presidential Suite een extra 
verdieping met bovenop het dak een eigen 
jacuzzi. Ook de badkamer is voorzien van 
een jacuzzi. De Family Suites hebben 
eveneens een extra verdieping. Deze 
kamers zijn volledig ingericht voor families. 

Er zijn in het Ela Quality Resort meerdere 
zwembaden met glij banen en uiteenlopende 
faciliteiten afgestemd op verschillende 
leeftijden. Voor kinderen van 1 tot 17 jaar 
is er Everland Q Kids Club. Binnen deze 
club zijn vier verschillende leeftijdsgroepen. 
Voor tieners is er een apart gedeelte met 
eigen bar, waar natuurlijk geen alcohol 
wordt geschonken. Hier is het bijvoorbeeld 
mogelijk om dj-lessen te volgen. Ook heeft 
het Ela Quality Resort een open Q City: een 
nieuw opleidings- en entertainmentcentrum, 
waar kinderen verschillende beroepen 
kunnen ontdekken. 

Het hotel heeft 8 restaurants, waarvan 7 à 
la carte. Een van deze restaurants is 
uitsluitend voor volwassenen. Ook in het 
hoofd restaurant is een gedeelte uitsluitend 

voor volwassenen ingericht. Voor ouders die 
graag tijdens hun vakantie even vrije tijd 
voor zichzelf willen hebben, is het mogelijk 
om een oppas te regelen. Ook kun je er een 
personal trainer inhuren. 

Wil je even een momentje voor jezelf? Dat 
kan in de hammam, sauna of boek een 
van  de verschillende massages in het 
wellnesscenter. Neem daarna een duik in 
het binnenzwembad waar ook een Vitamin 
bar aanwezig is. Hier kun je elke dag 
mixdrankjes nuttigen van vers geperste 
groenten en fruit. Of doe elke dag mee met 
de sportactiviteiten zoals crossfi t training. 

De service van de obers in de restaurants is 
ongekend. Vooral in het Italian restaurant 
weten ze de gasten goed te verwennen. 
Niks laten ze aan het toeval over, want zelfs 
als het een keer regent, krijg je poncho’s 
mee. Wil jij met het gezin wat meer privacy 
hebben? Dan is het Family Lake House de 
oplossing. Deze is geschikt voor maximaal 
18 personen en je krijgt er persoonlijke 
bediening. Kortom: het Ela Quality Resort 
is een echte aanrader als je een all- 
inclusive resort in Turkije zoekt.

Bedankt voor de goede service en graag
tot de volgende keer.

Marcel en Lea Bossers en kinderen.

Voor meer info en reserveringen: www.elaresort.com
lskele Mevkii, Belek, Antalya, Turkije, +90 444 1 352
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DITJES/DATJES

   September. De vakantie is voorbij en de scholen zijn
weer begonnen. Jammer? Plan dan nu alvast je volgende
  vakantie, dan heb je wat om naar uit te kijken.
  Op 13 en 14 september is het gratis toegankelijke
festival Appelpop op de Waalkade in Tiel, dé afsluiter
   van het festivalseizoen.
 Spinnen hebben een hekel aan de geur van citroen. 
Meng citroensap met water in een sprayfl es en spray deze in alle 
 hoeken en kieren om spinnen buiten de deur te houden.
   Pepermuntolie heeft hetzelfde effect.
  Probeer eens te rijmen op het woord herfst.
   Ehhhh... klerfst, bederfst? Lukt het jou wel?
Zaterdag 21 september gaat de hele wereld weer opruimen tijdens
  World Cleanup Day. Doe je mee?
Op Prinsjesdag rijden normaal gesproken onze koning en koningin 
in de Gouden Koets naar het Binnenhof. Deze wordt momenteel
 echter gerestaureerd, daarom wordt nu de Glazen Koets 
gebruikt. De restauratie van de Gouden Koets duurt zo’n zeven jaar.
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Doortje moet vaak aan mensen uitleggen wat voor werk ze nou 
precies doet. De vergelijking met een schoonheidsspecialiste 
wordt regelmatig gemaakt, toch is er volgens de huidtherapeute 
wel degelijk een groot verschil. ,,Ik voer inderdaad cosmetische 
behandelingen uit, maar meestal gaat het om medische 
behandelingen”, legt ze uit. ,,Iemand die overmatige acné of 
overbeharing heeft, wil dat graag weg hebben. Dat is deels omdat 
het er mooier uitziet, maar iemand kan er ook psychische én 
lichamelijke klachten door hebben.” Dat is ook de reden dat de 
meeste behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars.

Huidtherapie Boxtel & 
Best zorgt ervoor dat 

patiënten zich lekkerder 
in hun vel voelen. Met 

diverse behandelingen als 
peelings, oedeemtherapie 

en lasertherapie laten 
we mensen (weer) meer 

houden van hun huid!

Doortje Dekkers - Putmans is het gezicht van Huidtherapie Boxtel 
& Best en zorgt er samen met haar team voor dat patiënten zich 
lekkerder in hun vel voelen. Met diverse behandelingen als peelings, 
oedeemtherapie en lasertherapie helpen Doortje en haar team 
mensen met allerlei klachten. ,,Iemand blijer en positiever de deur uit 
zien gaan. Daar doe ik het voor.”

,,Ik kwam in dienst bij het Regionaal Huidcentrum en kreeg in 2015 
de kans hun vestiging in Boxtel over te nemen. Medio 2017 volgde de 
nieuwe praktijk in Best..” Met trots kan Doortje zeggen dat haar eerste 
praktijk inmiddels alweer 4 jaar bestaat en dat mag gevierd worden!

Waarvoor kunt 
u onder andere 
bij ons terecht?

Oedeem

Littekens

Acne

Overbeharing

Couperose

Pigmentvlekken

Huidverbeterende
behandelingen

HOERA!

Alweer 4 jaar 

helpen wij onze klanten 

aan een stralende huid.

Mensen weer even écht zien 
lachen, dat is zo mooi!

06 8126 4333 | info@huidtherapieboxtelbest.nl | www.huidtherapieboxtelbest.nlNieuwe Nieuwstraat 20, 5283 CD Boxtel | Oirschotseweg 28a, 5684 NJ Best
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Dankbaar werk
Een belangrijk deel van haar werkzaamheden 
bestaat uit oedeemtherapie. Mensen met 
lymfoedeem - ongewenste ophoping van vocht -  
worden behandeld met een speciaal apparaat dat 
het vocht wegmasseert uit het lichaam. Doortje: 
,,Lymfoedeem ontstaat vaak bij kankerpatiënten. 
Zo heb ik veel vrouwen onder behandeling die 
borstkanker hebben of hebben gehad. Maar 
ook mensen die terminaal zijn, kunnen door mij 
behandeld worden. Ze worden niet beter, maar 
voelen zich wel even wat fijner. Natuurlijk zijn dit 
ook voor mij heftige gevallen, maar het is zo’n 
dankbaar werk.”
En dat is precies wat Doortje zo aantrekt in het 
werk. Mensen zichzelf even wat beter laten 
voelen en weer écht zien lachen. Zoals de jonge 
vrouw met fikse overbeharing. Of de moeder die 
na een behandeling tegen striae weer een bikini 
aan durft te trekken. ,,Als een patiënt weer met 
een lach weggaat, dan ben ik tevreden.”

Doortje Dekkers - Putmans
h u i d t h e r a p e u t

“Iemand blijer en 
positiever de deur uit 
zien gaan. Daar doen 

wij het voor.”

10% korting voor jou én je vriend(in)!

Wie jarig is trakteert!
Kom langs vóór 31 december 2019 en 

ontvang twee kortingsvouchers per persoon. 
Bij inlevering van de voucher krijgen jij én een vriend(in) 

10% korting op een laserontharingsbehandeling en op onze 
huidproducten. De voucher is t/m eind juni 2020 in te leveren.

06 8126 4333 | info@huidtherapieboxtelbest.nl | www.huidtherapieboxtelbest.nlNieuwe Nieuwstraat 20, 5283 CD Boxtel | Oirschotseweg 28a, 5684 NJ Best
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN WIL SCHILDERS
DE SUDOKU... vrijwel iedereen zal er 
weleens een hebben opgelost of een 
poging gedaan hebben tot. Heb je daar wat 
moeite mee of zou je je sudokukwaliteiten 
willen verbeteren, dan is het boek ‘Los elke 
sudoku op’ een aanrader. Wil Schilders: “Ik 
heb er al zoveel opgelost dat ik inmiddels 
door heb hoe sudoku’s werken. Kennis die 
ik graag wil delen.” Vandaar dat hij enkele 
jaren geleden dit boek schreef dat zelfs al 
in meerdere talen is vertaald. “Als je dit 
boek stap voor stap doorloopt, leer je 
steeds moeilijkere sudoku’s oplossen.”
LOS ELKE SUDOKU OP van 
WIL SCHILDERS is voor € 19,95 te koop 
via www.loselkesudokuop.nl

De Russische Anna werkt als verkoopster 
op de markt wanneer ze wordt gescout als 
topmodel en het helemaal maakt als 
internationaal mode-icoon. Achter de 
opvallende schoonheid van Anna Poliatova 
schuilt echter een geheim dat haar de 
onuitwisbare kracht geeft om één van de 
meest gevreesde geheimagenten van de 
wereld te worden. ‘Anna’ is geregisseerd 
door Luc Besson, met rollen vertolkt door 
o.a. Sascha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans en Cillian Murphy. 
ANNA draait vanaf 12 september in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
ANNA

HET IS WEER SEPTEMBER. TIJD 
VOOR DE NATIONALE OPEN 
MONUMENTENDAG. Meer dan 
4000 monumenten door heel 
Nederland openen hun deuren. 
Het thema van 2019 is 'Plekken van 
Plezier': naar welke monumentale 
plekken gingen en gaan mensen 
voor hun plezier? Of dat nu het 
theater, het museum, een park, een 
sportclub of een café is, het barst in 
ons land van de monumenten van 
ontspanning, vermaak en vrije tijd. 
Open Monumentendag vindt plaats 
in het weekend van 
14 en 15 september. 
Kijk voor meer informatie en
het complete programma op
www.openmonumentendag.nl

 AGJE UIT
NATIONALE OPEN
MONUMENTENDAG

D

2322

Heb jij een schoonheidssalon met een grote of een kleine klantenkring? Loopt je salon goed maar gaat 
het op (e-mail)marketinggebied nog niet helemaal lekker? Dan kunnen wij jou helpen! Wij hebben 
namelijk een e-mailcampagne ontwikkeld speciaal voor schoonheidssalons!

E-MAILCAMPAGNES SPECIAAL VOOR 
SCHOONHEIDSSALONS!

DE BOBMAIL KENNISSESSIE BOBMAIL BLOG

Wat houdt de campagne precies in? We hebben een 
slimme e-mailmarketingstrategie bedacht waarbij we 
ervoor zorgen dat de bestaande klanten vaker de salon 
bezoeken en producten slimmer worden aangeboden. 
Met ons nieuwsbriefsysteem kun je makkelijk en 
snel nieuwsbrieven klaarzetten en de campagnes 
automatisch versturen. We helpen je met het opzetten 
van de campagne en daarbij letten we op het werven 
van klanten, het behouden van klanten en het testen 

van de tevredenheid. Mocht jij geïnteresseerd zijn in 
deze of meerdere campagnes, dan komen we het graag 
presenteren in je salon. Wij geloven namelijk dat elke 
samenwerking start met een ontmoeting en 
een kop koffi e. We horen het graag, 
neem contact met ons op via: 
vragen@bobmail.nl. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.bobmail.nl

Havikstraat 14, Reusel  |  013 - 534 8632
vragen@bobmail.nl  |  www.bobmail.nl

 Benieuwd wat wij 
voor jou kunnen 
maken? Bel voor 

een afspraak. 

PARTNERPROGRAMMA



Bij van Limpt kunt u met iedere auto terecht. 
Onze ervaring en kennis in de autobranche maakt 
dat wij een volledige service voor iedere auto 
kunnen bieden. Ook die van u!

UW AIRCO 
LATEN CHECKEN?
Autobedrijf van Limpt biedt  
een volledige aircoservice.  
Wij houden uw airco in  
topconditie. Bij defecten  
bieden wij een snelle reparatie.

Autobedrijf van Limpt B.V.
De Witstraat 23 Veldhoven  |  040-2539861

www.autobedrijfvanlimpt.nl

Ben je gevoelig maar wil je 
relaxed door het leven gaan?

Eveline Vogel
Specialist in 

Hoogsensitiviteit

Het leven is te kort voor stress
Net als iedereen wil je gewoon lekker uitgerust zijn en 

goed in je vel zitten. Maar je bent erg gevoelig en dat 

leidt vaak tot stressvolle situaties. Daardoor krijg je 

fysieke klachten zoals hoofdpijn, extreme vermoeidheid 

of maagklachten. Ik leer je hoe je die stressvolle situaties 

kunt voorkomen of hoe je ermee om kunt gaan op het 

moment zelf. Zodat je leven een stuk aangenamer 

wordt.

Je kunt bij mij terecht voor

Burn-Out  |  Workshops  |  Intuitief schilderen

Neem voor meer informatie een kijkje op 
www.evelinevogel.nl!

info@evelinevogel.nl
06 55 37 64 00

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Alleen
ga je sneller,

kom je verder
samen

       De 
loopt, sportiever 

word ik 
vandaag niet

koffie
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’t Hofke 137 | Eindhoven | 040 2812764
info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl
beautybyesmay.mytreatwell.nl

www.facebook.com/Beauty-salon-esmay

Hoe leuk is het om je moeder, je vrouw, je vriendin of dochter eens te verwennen

met een speciale verwenbehandeling of pedicurebehandeling van Beautysalon Esmay 

of Van der Heijden Kappers. Onze specialistes doen er alles aan om haar een 

heerlijk gevoel te geven. In een mooi tasje met een sample geef je deze heerlijke verwenbon.

Echt verwennen is een 
VERWENBON van 

Beauty salon Esmay &
Van der Heijden kappers.

Verkrijgbaar vanaf   
€ 30.-

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUROPEN!

     Geef haar eens een 

 verwenbon cadeau!



Anders Coachen
Door verschillende situaties, zowel thuis en op school, voelde 
Jessie van Werde zich in haar jeugd vooral heel onzeker en 
mede daardoor ook eenzaam. Pas toen op latere leeftijd de 
oorzaak van veel van haar problemen – zware dyscalculie en 
dyslexie - werd onderkend, ging het langzaam maar zeker 
bergopwaarts. 

Na een bewogen levenswandel kwam ze, mede 
dankzij haar doorzettingsvermogen en de steun 
van haar ouders, op het juiste pad. Sinds januari 
2017 zet ze zich met haar eigen coaching praktijk 
met hart en ziel in als o.a. coach en ambulant 
begeleider voor jeugd en jong volwassenen.

“Het zorgen zit heel erg in mij”, vertelt Jessie 
enthousiast. “Ik vind het fi jn om anderen te 
helpen. En doe dat op de manier waarop ik zelf 
geholpen zou willen worden. Zonder oordeel, 
mening of ongevraagd advies.” 

ANDERS DAN ANDERS
“Jouw (hulp)vraag en verhaal staan centraal in de 
coaching. De gesprekken vinden op verschillende 
manieren plaats. Niet standaard aan een tafel, dat 
is vaak confronterend, waardoor het juist 
moeilijker is voor jongeren om zich open te 

stellen. Bij mij kan het op zitzakken, tijdens een wandeling of tijdens 
een sportsessie. Als je er voor open staat, kan ik de coaching ook 
combineren met yoga en/of massage. Het gaat er om dat we een 
manier vinden waar jij je goed bij voelt.”

WERKWIJZE EN LUISTEREND OOR
“Ik merk dat veel jongeren zich niet gehoord voelen. Soms is het 
bieden van een luisterend oor dan ook al voldoende. Bij mij zijn er 
geen standaard vragenlijsten, ik werk intuïtief en laat het verhaal 
vanuit jou komen. Met vraag en antwoord komen we tot (nieuwe) 
inzichten. Ik neem je niet aan de hand maar sta naast je. Jij doet het 
werk en ik ondersteun waar nodig. Humor tijdens de sessies vind ik 
belangrijk en maakt het ‘levelen’ met de jongeren makkelijker.”

BOXZEN
“Voor wie behoefte heeft aan zowel een mentale als fysieke 
uitlaatklep, heb ik BoxZen ontwikkeld. Hierin combineer ik 
Mindfullness, Yoga en Boks-fi t in één les. Kijk ook eens op 
www.boxzen.nl.”

Anders Coachen
BRUISENDE/ZAKEN

Jess Coaching & Caring
06-38436237  |  jess-coaching-caring@outlook.com  |  www.jess-coaching-caring.nl 

WHEN YOU 
OWN YOUR 

BREATH, 
NOBODY CAN 
STEAL YOUR 

PEACE
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For glamour

2

1. Lady Million Empire Eau de Parfum, vanaf € 60,-  www.pacorabanne.com
2. Nourishing Serum Kerasil Revitalize van Goldwell, € 58,50  www.goldwell.nl/salonfi nder 

3. Love Me Lipstick van MAC Cosmetics, € 19,50  www.maccosmetics.nl  
4. Bronzing Compact Sunset Dunes van Clarins, € 47,50  www.clarins.nl 

 5. Chiara X Lancôme Ferragni Palette van Lancôme, € 65,-  www.lancome.nl
6. Eyeshadow palette summer days and nights, € 7,99  www.essence.eu 

3

6

5

7

4

1

BEAUTY/NEWS

7. Lancaster SUN 365 Gradual Self Tanning Oil Body van Lancaster, € 34,-  www.douglas.nl
8. Shalimar Souffl e d’Oranger van Guerlain, € 104,-  www.guerlain.nl

9. Hello happy Velvet Powder van Benefi t Cosmetics, € 29,-  www.douglas.nl
10. Heavy Metal Glitter Eyeliner, € 22,-  www.iciparisxl.nl

11. Nail enamel van essie, € 9,99  www.essie.nl 
12. Vernis à Lèvres van Yves Saint Laurent, € 38,50  www.ysl.com

girlsglamour In september heb je nog een lekker kleurtje van de 
zomer, dus benut deze maand om er extra glamourous 
uit te zien. Een mooi glansje op je huid en fi jne kleuren 

laten je bronzen tint nog mooier uitkomen!

9
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EINDHOVEN
Luijten Kunstgebitten

van der Heijden Kappers
DoubleYoo

Van der Valk Eindhoven
Rogier Kapper - Lifestyle

Bij Albrecht 
Rebird

NH Collection Eindhoven Centre
Dierenspeciaalzaak Harrie Hendriks

Atila

BOXTEL
Huidtherapie Boxtel

GELDROP
Noorderlicht Centrum

Kwispel & Co

HELMOND
Fitwinkel Helmond

All in 1 Beauty

BEST
Wellness Salon Feeling Good

Sjiek en Stoer Meubelen
Choco & Zoet 

Huidtherapie Best

VELDHOVEN
Firzt Beauty Specialist

Inshape Personal Fitness Nederland
Van Limpt B.V. 

Eindhoven Bruist ligt iedere maand op minimaal 300 locaties. Het magazine wordt ook wisselend in 
verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van onze 
adverteerders of online lezen op www.eindhovenbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is het magazine 
elke maand in grotere aantallen af te halen.

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

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

Bruisende stad:
dwalen door
Dordrecht

Heerlijk

in september
nazomeren

EINDHOVEN SEPTEMBER 2019 WWW.EINDHOVENBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Bij de Puppycursussen van Dogcollege staan de begeleider en zijn of haar 
hond centraal. Er wordt begeleiding gegeven op maat! Wat betekent dat er 
gekeken wordt wat jij nodig hebt om je hond op te voeden tot een hond die 
lekker in zijn vel zit. Immers Happy Dog is Happy Mens! In de cursus leer 
je over; emoties en stress bij honden, hondentaal, hersenwerk, maar ook 
'waarom trekt hij aan de lijn en komt hij niet als ik hem roep?' De 
basisoefeningen zoals zit, af, plaats en wandelen zonder trekken. Maar  
ook de maandelijkse boslessen voor socialisatie en om te leren je hond  
los te laten lopen zijn onderdeel van de cursus.

De puppycursus van Dogcollege is kleinschalig, hondvriendelijk en er 
wordt op echt positieve wijze getraind met je hond. De instructeurs zorgen 
voor een fijne sfeer waar jij je prettig bij voelt zodat jij en je hond  
optimaal plezier kunnen beleven aan de cursus.

Heb je zin om een Puppycursus bij ons  
te volgen? Er worden maandelijks nieuwe  
cursussen aangeboden. Dogcollege geeft  
verder consulten gedragstherapie, heeft  
een hondenschool waar puppycursussen,  
vervolgcursussen, speuren en sociale  
wandelingen worden gegeven. Meer  
informatie is te vinden op www.dogcollege.nl  
of bel even naar 06 23456283. We zijn ook te  
vinden op facebook en instagram.

Puppycursus 
       en het nut daarvan! 

COLUMN/DOGCOLLEGE

Je hebt net een puppy in huis en je 
loopt tegen wat vragen aan. Hoe 

krijg ik hem zindelijk, hij bijt in 
mijn handen en broek, hij piept 

’s-nachts in zijn bench, zijn zomaar 
wat vragen waar je een antwoord 

op zou willen. Tijd voor een 
puppycursus! Wat gaan jij en je 
hond leren op een Puppycursus?

06-23456283  |  info@dogcollege.nl  |  www.dogcollege.nl 



Het beste van
        twee werelden

Rogier Kapper-Lifestyle aan De Klerklaan 6A is al  
meer dan 23 jaar een unieke beleving in Eindhoven.
Rogier begon in W.C. Woensel, maar verhuisde 17 jaar 
geleden naar een groter hoekpand aan De Klerklaan 6A. 
Hij zag zijn kans schoon en breidde de zaak uit met zijn 
tweede passie, unieke woon-lifestyle producten waarmee 
je moeiteloos sfeer aanbrengt in ieders interieur.

“ik heb de kneepjes van het vak geleerd bij Wim Smits, destijds de 
herenkapper van Eindhoven en omstreken”, vertelt Rogier enthousiast.  
En nog steeds bezoekt hij shows en volgt hij knip-en producttrainingen  
in binnen- en buitenland voor de laatste trends.

“Vrouwen zijn hier eveneens welkom, het herenvak is mijn specialiteit. 
Heren zijn tegenwoordig zeer kritisch en verzorgend op het gebied van 
haar en mode, vandaar dat werkbrauwen, oorharen en de baard extra 
aandacht krijgen.” Ook voor de verzorging, scheren, haarstyling en 
verzorgingsproducten voor je huid van de exclusieve merken  
ACUMEN van American Crew,  PAUL MITCHELL, Fudge, DEPOT  
en 1821 Man Made kun je terecht bij Rogier. 
 
Het beste van twee werelden
Mede dankzij de unieke woon-lifestyle producten in combinatie  
met vakkennis op het gebied van knippen en verzorging  
is Rogier Kapper-Lifestyle een beleving voor jouw zintuigen.

Passie
Mensen die van zichzelf houden,
                            leren en genieten veel meer.
               Voel je je gewaardeerd,
                           je bent jezelf, dus uniek.
       Heb passie voor het leven,
                           dan heeft het leven passie voor jou.

                                                            Rogier

BRUISENDE/ZAKEN

De Klerklaan 6A
5624 BC Eindhoven

040-241.59.81
Rogier.nl

    Rogier Kapper
    Rogier Kapper

3332
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DE SAN MARCO BASILIEK
Het San Marco plein is het kloppende hart van Venetië. Aan dit 
plein ligt de gelijknamige San Marco basiliek. Deze historische 
basiliek is al bijna duizend jaar oud. Dankzij de mozaïeken, bronzen 
beelden en marmer, behoort hij tot de mooiste basilieken van 
Europa. In het Dogenpaleis naast de basiliek maak je kennis met 
de Venetiaanse gotiek. 

CANAL GRANDE
Het Canal Grande in Venetië staat bekend als de mooiste straat ter 
wereld. Wanneer je met de gondel door dit kanaal vaart, heb je een 
prachtig zicht op de schoonheid van de Italiaanse architectuur. 

VIER CARNAVAL IN VENETIË
Wil je Venetië op een extra bijzondere manier beleven? Bezoek 
Venetië dan tijdens het carnaval. Twaalf dagen lang staat de stad in 
het teken van rijkversierde Venetiaanse maskers en chique 
carnavalsoutfi ts. Een authentieke traditie die je écht niet wil missen!

Venetië is de ultieme stad voor een romantisch uitje. Hier lijkt de tijd stil te staan. 
In plaats van drukke wegen en auto’s heeft deze stad enkel prachtige kanalen met 
romantische gondels en watertaxi’s. Met deze tips wordt jouw bezoek aan Venetië 
gegarandeerd een onvergetelijke belevenis. 

Ga mee op reis 
over de grachten   
     van Venetië

WORD OOK 
VERLIEFD OP 
DE HEERLIJKE 
SFEER VAN 
VENETIË

VAAR ROND OP EEN TRAGHETTI
Vroeger was de gondel het belangrijkste 
vervoersmiddel in Venetië. Tegenwoordig 
is het slechts een dure toeristische 
attractie gericht op romantische zielen. 
Voor honderd euro vaar je zo’n veertig 
minuten rond in de stad. Ga in plaats 
daarvan voor de Traghetti. Deze 
veerboten hebben dezelfde uiterlijke 
kenmerken als een standaardgondel, 
maar zijn vele malen goedkoper.

EEN AVOND UITGEBREID TAFELEN
Venetië staat bekend om haar heerlijke 
vis- en zeevruchtengerechten. Voor 
een goed restaurant verlaat je de 
toeristische paden en sla je een 
willekeurig straatje in. Zie je een 
restaurant waar veel Venetianen zitten? 
Dan weet je dat je goed zit! 

BRUIST/REIZEN

Venetië
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   ZONNEN, ETEN, SLAPEN, FEESTEN EN REPEAT 
 Je kunt hier fantastisch eten: van uitsmijters en pannenkoeken tot de beste biefstuk, een heerlijk 
huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 
beroemd geworden appeltaart zo direct aan je strandbedje.     Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor de Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

Wie eenmaal bij de Klikspaan in Torremolinos komt, blijft terugkomen. Je vindt dit 
vakantieparadijs pal aan het heerlijke strand met de gemoedelijke boulevard.

Het gezelligste Nederlandse 
Grand Café aan de Costa Del Sol

Paseo Maritimo, 53, 29620 La Carihuela – Torremolinos (Málaga)
+34 952 050 133  |  info@deklikspaan.com
www.costasolholidayrentals.com  |  www.deklikspaan.com

Zeer uitgebreid ontbijt, lunch en diner.

Ook strandbediening.

Mooie studio’s te huur boven de zaak.

huisgemaakt patatje stoofvlees en supermalse spareribs. Ook kun je er logeren in één van 
de appartementen met uitzicht op zee. Of wat denk je van zonnen op één van de honderdtachtig 
bedjes direct voor de deur? Laat je verwennen met een heerlijke massage en bestel de inmiddels 

  Het team bestaat uit vaste 
gezichten. Dit alles zorgt voor een gemoedelijke sfeer, waardoor de Klikspaan
populair is onder Nederlanders en de perfecte locatie om een feestje te geven.  

boven de zaak.

COLUMN/DEBBY JENTJENS

Debby Jentjens, huidtherapeut

Stationsstraat 1, Helmond

085 - 043 24 54 

Defi nitief ontharen
 Ceulen Klinieken biedt u de defi nitieve en betaalbare oplossing voor 
laserontharing. Deze behandeling is snel en veilig voor zowel dames als 
heren. U kunt vertrouwen op de kennis en kunde van onze professionals. 
De huidtherapeut behandelt u met een laser, een krachtige lichtbron 
met maximale veiligheid. Uw haren worden veilig, effectief en pijnloos 
verwijderd. Door de revolutionaire Alexandrite-Yag lasertechnologie 
kunnen alle huidtypes veilig onthaard worden, dus ook mensen met een 
donkere huid. 

 Hoe werkt het?      Bij Ceulen Klinieken wordt enkel het haarzakje behandeld met 
laserlicht. De lichtfl its wordt omgezet in warmte en via het pigment in de haar 
doorgegeven naar de haarwortel. We richten de laserstraal op de huid en dankzij 
selectieve verhitting schakelen we het haarzakje uit, zonder de huidstructuur te  
beschadigen. De haren die dan in de actieve groeifase zijn, komen niet meer terug. 

Bij Ceulen Klinieken kunt u terecht voor het verwijderen van ongewenste haren 
op uw gezicht, benen, armen, bikinilijn, oksels, buik of rug.
 
 Is de behandeling veilig?    De behandeling is uiterst veilig. Daarbij hebben al 
onze apparaten de veiligheidskeurmerken CE en FDA. 
 
Hoeveel behandelingen zijn er nodig?   Haargroei verschilt van persoon 
tot persoon en is afhankelijk van leeftijd, gewicht, stofwisseling, hormonen, 
medicatie en etnische achtergrond. Gemiddeld zijn zes tot acht behandelingen 
nodig met een tussenpauze van enkele weken tussen elke sessie om 
verminderde haargroei te bereiken.

 Het resultaat?   Een langdurige ontharing die na 
verscheidene behandelingen defi nitief kan zijn.
 

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de 
overtuiging dat sommige routinematige 
behandelingen effi ciënter kunnen in een 

gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum 
dan in een ziekenhuis.

Door korte communicatielijnen en effi ciënte 
behandeltrajecten heeft Ceulen Klinieken geen 

wachtlijsten en houden we de kosten laag. 

Bij de dermatologen kunt u terecht voor de 
behandeling van spataderen, aambeien, 

huidkanker, moedervlekken en alledaagse 
huidproblemen.

De huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in de 
medische behandeling van acne en oedeem, 

laserontharing, huidverbetering met chemische 
peeling en laserbehandeling van 

o.a. ontsierende bloedvaatjes en pigment.

In het Cosmetisch centrum bieden de 
dermatologen cosmetische behandelingen zoals 

ooglidcorrectie, miraDry behandeling tegen 
overmatig zweten en anti-rimpelbehandelingen 

met injectables.

www.ceulenklinieken.nl
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WERKT  
ADVERTEREN?

BRUISENDE/SAMENWERKING

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

In deze rubriek vertellen adverteerders aan 
de hand van vijf vragen hoe ze de 
samenwerking met Bruist ervaren. 

Deze week: Dokter André, iemand die al 
jarenlang onderdeel uitmaakt van onze 
glossy magazines. Deze trouwe klant is 
zeer tevreden over onze samenwerking 

en daar zijn wij op onze 
beurt erg trots op!

Met 37 uitgaven en een oplage van bijna 250.000 magazines per maand is uitgeverij Nederland Bruist 
een succesvolle formule in diverse regio’s in Nederland, België én in Spanje. Ons streven is om uit te groeien 
naar minstens 50 edities. Onze visie is: ‘ondernemers helpen om op de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid omhooggaat’. Daarom komen de ondernemers in onze magazines en 
op onze website op een unieke manier aan het woord en in beeld.

Wil jij ook opvallend adverteren? Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Marcel en Lea Bossers,
directie Nederland Bruist

ZEKER WETEN!

Hoe ben je bij Bruist terechtgekomen?
Media-adviseur René Moes is een keer op 
bezoek gekomen en we hebben een gesprek 
gehad. Dat is alweer zo’n twee á drie jaar 
geleden. En nog altijd ben ik enorm tevreden.

Waarom heb je gekozen om te adverteren bij 
Bruist?
Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten wie 
je bent. De manier waarop mijn bedrijf in het 
magazine staat, heeft veel invloed. Het feit dat ik 
in de Bruist magazines sta met een artikel over 
mijn bedrijf in plaats van een advertentie, levert 
mij veel autoriteit in mijn vakgebied op. Dankzij 
de artikelen krijgen mensen meer vertrouwen in 
mijn bedrijf. In mijn vak is dat heel belangrijk, 
want een botox behandeling is niet iets wat je 
zomaar even doet.

Dokter André

Ook de uitstraling van het magazine speelt een belangrijke rol. Juist in mijn 
sector moet een blad een glossy uitstraling hebben. De mensen die bij mij 
komen, houden van beauty. Iets moet mooi zijn. Het moet glanzend zijn en 
glimmen. Bruist heeft dat ook. Dat nodigt uit om op te pakken en door te 
bladeren. Voor mij als adverteerder is dat natuurlijk heel belangrijk.

Hoe vind je de samenwerking met Bruist?
Eigenlijk heel goed! Ik vond het ook leuk dat ik laatst door René was 
uitgenodigd om mee te gaan naar het tennistoernooi in Rosmalen. Dat 
was heel erg leuk en gezellig, helemaal voor mij als tennisliefhebber.

Wat heeft adverteren bij Bruist je opgeleverd?
Veel mensen kennen mij en weten me te vinden, omdat ze mij hebben 
gezien in een magazine. Ik vraag ook geregeld hoe mensen bij mij 
terechtkomen. En dan krijg ik vaak te horen dat ze mij in een blad hebben 
zien staan. Het regelmatig herhalen van advertenties is dan ook goed voor 
de herkenbaarheid van mijn bedrijf.

Zou je Bruist aanbevelen? 
Jazeker, en dat doe ik af en toe ook. Tegenwoordig geloven steeds minder 
mensen in adverteren in papieren bladen. Veel mensen doen vooral aan 
social media. Ik vind juist dat die combinatie van papieren bladen en 
social media heel goed werkt.

WIL JIJ OOK EEN BRUISENDE 
SAMENWERKING MET BRUIST? 
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Wees een inspiratiebron voor anderen, 

wees het licht in de duisternis, 

wees de lach om een traan op te vrolijken, 

wees een student van het leven 

en wees vooral wie je diep vanbinnen bent: jij. 

Omring jezelf met mensen die in je geloven, 

die eerlijk en oprecht tegen je zijn. 

Mensen die je aanmoedigen als jij bijna wilt opgeven

en die jou tot de beste versie van jezelf kunnen 

maken.

Leef Je Mooiste Leven 

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Moment
VAN OVERDENKING

4140

LOOKING/GOOD

Make-up kan veel doen voor je uitstraling. Met de juiste make-up zie je er jaren 
jonger uit. Ook als je de vijftig gepasseerd bent. Hoe je daarvoor zorgt? Wij geven je tips!

GEBRUIK VLOEIBARE FOUNDATION  Hoe ouder je 
wordt, hoe minder foundation je moet gebruiken. 
Foundation gaat snel in de rimpels zitten. Gebruik 
daarom eerst een goede vochtinbrengende crème en 
daarna een dun laagje foundation.

CAMOUFLEER RIMPELS MET EEN PRIMER 
Een laag primer is dé truc om rimpels en oneffenheden 
te verbergen. Breng hier vervolgens een dun laagje 
foundation over aan en je oneffenheden zijn niet meer 
zichtbaar.  

OOGPOTLOOD IN PLAATS VAN EYELINER  Eyeliner is 
ideaal voor een strakke lijn. Wanneer je rimpeltjes krijgt 
op je oogleden, wordt die lijn helaas niet zo strak meer. 
Vervang je eyeliner daarom door oogpotlood voor een 
mooie oogopslag. 

CONCEALER DOET WONDEREN  Met een klein beetje 
concealer onder je ogen kun je wonderen verrichten. 
Breng hierover een beetje foundation aan en rimpeltjes 
en donkere kringen vallen niet meer op. 

GEBRUIK KNALRODE LIPPENSTIFT  De kleur van 
lippenstift kan veel doen. Donkere kleuren laten de 
lippen kleiner lijken. Met rode kleuren die naar oranje 
of bruin neigen, lijken de tanden minder wit. Met de 
klassieke knalrode lippenstift zorg je voor volle lippen 
en zit je altijd goed.

      na je 
  vijftigsteStralen
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Op onze website vindt u een 
uitgebreid assortiment 
modestoffen, decoratiestoffen 
en patronen. 

Bestel nu uw stof bij 
stefsstoffen.com via de 
webwinkel of kom op de  
koffie in ons filiaal.

Molenstraat 38A  |  Veghel  |  0413 356 962  |  Shop ook online www.stefsstoffen.com

 voor dames -  en kinderstoffen  voor dames -  en kinderstoffen  voor dames -  en kinderstoffen  voor dames -  en kinderstoffen 

De tatoeëerder 
van het zonnige zuiden

Ondertussen heeft hij nu al negen jaar 
zijn eigen zaak. Na al die jaren kan hij met 
trots zeggen dat een heleboel BN-ers, 
voetballers en andere mensen met zijn 
creaties rondlopen. Het is daarom ook niet 
voor niets dat Danny bekend staat als de 
tatoeëerder van het ‘zonnige zuiden’.
”Dit is gewoon mijn huis en ik wil dat dat 
voor ieder ander net zo voelt”, zegt Danny 

Danny’s Tattoo Place is dé plek waar Brabantse gezelligheid en vakmanschap 
samenkomen. Of je nu voor een Japanse sleeve gaat of je heil zoekt in een old school 
tatoeage, je kunt er voor terecht bij Danny.

trots wanneer hij in de zaak rondkijkt. ”Ik sta op tattooconventies over de 
hele wereld, maar het liefst ben ik in Eindhoven in mijn shop.”

Op de vraag hoe hij zich onderscheidt van andere tattooshops antwoordt 
Danny met een lach: ”Ik heb maar één concurrent en dat is de man die 
ik ’s morgens in de spiegel zie.” Daarmee wil hij zeggen dat je in je eigen 
kunnen moet geloven en niet naar anderen moet kijken. ”Ik wil een plek 
creëren waar klanten graag komen, zich thuis kunnen voelen en trots met 
hun nieuwe tattoo de deur uit kunnen lopen, dat is het enige wat telt.”

OOK EEN 
TATTOO

MET VAK-MANSCHAP?

Danny’s Tattoo Place
Leenderweg 315, Eindhoven
06-413 976 79
www.dannystattooplace.nl

DANNY’S TATTOO PLACE:
BRABANTSE 

GEZELLIGHEID EN 
VAKMANSCHAP



Ram 21-03/20-04
Ook al is deze maand heel goed voor de 
liefde, vergeet je familie en vrienden 
niet. Let ook op je fysieke conditie.

Stier 21-04/20-05
Geen zorgen op het gebied van relaties, 
er zullen geen grote veranderingen zijn 
in september.

Tweelingen 21-05/20-06
Je zult met je partner harmonie 
ervaren en begrijpt elkaar bijna zonder 
woorden. Ook ga je een stabiele 
periode tegemoet in je carrière.

Kreeft 21-06/22-07
Je kan snel gefrustreerd raken en dit 
kan ervoor zorgen dat je de stress op je 
vrienden of familie botviert. 

Leeuw 23-07/22-08
Relaties zakken wat weg omdat je de 
tijd nodig hebt om alles bij te werken 
wat je gemist hebt in de zomer.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende de maand september is 
het eenvoudig voor je om al je 
problemen op te lossen. 

Weegschaal 23-09/22-10
September geeft je de moed om te 
zeggen wat je het liefste wil. Het is 
makkelijk voor je om te vragen om meer 
salaris of een langere vakantie. 

Schorpioen 23-10/22-11
De aanstaande herfst brengt je in 
kalmer vaarwater, wat je de hele maand 
september zal blijven voelen.

Boogschutter 23-11/21-12
Als je single bent, moet je je ogen 
openhouden. Er is een kans om je 
soulmate te ontmoeten.

Steenbok 22-12/20-01
In september zou elke Steenbok zijn tijd 
en energie aan zijn gezondheid moeten 
wijden. Lange werkdagen kunnen een 
slechte invloed hebben.

Waterman 21-01/19-02
De beginnende liefde van de Waterman 
is afgesleten, maar dat betekent niet dat 
je relatie zinloos is.

Vissen 20-02/20-03 
Als je jezelf hebt overschat bij het 
wisselen van het seizoen, kan dit ten 
koste gaan van je gezondheid.

HOROSCOOP

September

Gagelstraat 6   Eindhoven   040-7370638

www.bijalbrecht.nl   eten@bijalbrecht.nl

Bij Albrecht is plantaardig culinair genieten met 
verrassende smaakcombinaties. Ontdek onze  
plantaardige gerechten zoals je nog niet eerder 
hebt geproefd, met onze foodexperience. 
Plantaardig is het nieuwe vlees en vis.

Reserveer of neem spontaan plaats in de  
ontspannen sfeer en laat je verrassen!Geen enkele massage

        is hetzelfde!

Bandalaan 29 - Eindhoven  |  06-14432142  |  www.massagetherapieencoaching.nl

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet over gaat? 
Stress, vermoeidheid, snel overprikkeld?

Massage en coaching helpen je bewust te worden,  
te ontspannen en klachten te verminderen of te voorkomen.
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RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

FATBOY OUTDOOR

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
WONEN.COM

DAT LICHT LEKKER

Fatboy ken je vooral van de mollige zitzakken, om lekker op te 
zitten of liggen. Maar behalve die volslanke jongens ontwerpt 

Fatboy nog veel meer. Bijvoorbeeld deze lampen, die je binnen 
en buiten kunt gebruiken. Ze zijn minimalistisch, puur en super 

praktisch, omdat ze oplaadbaar en dus draadloos zijn. Dim de 
LED verlichting zoals jij dat wilt en zorg voor een zacht diffuus 

licht. Oh boy, de zwoele nazomernachten in jouw tuin worden 
vet.. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.

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

FATBOY OUTDOOR

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
WONEN.COM

DAT LICHT LEKKER

Fatboy ken je vooral van de mollige zitzakken, om lekker op te 
zitten of liggen. Maar behalve die volslanke jongens ontwerpt 

Fatboy nog veel meer. Bijvoorbeeld deze lampen, die je binnen 
en buiten kunt gebruiken. Ze zijn minimalistisch, puur en super 

praktisch, omdat ze oplaadbaar en dus draadloos zijn. Dim de 
LED verlichting zoals jij dat wilt en zorg voor een zacht diffuus 

licht. Oh boy, de zwoele nazomernachten in jouw tuin worden 
vet.. Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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Wat is de Napoleon Suite?
“De ideale locatie in Noord-Antwerpen, vlak aan de Nederlandse grens. 
Het is een authentieke oranjerie van 80m² die is omgebouwd tot een luxe 
wellness met infraroodsauna, relaxruimte, een binnen-jacuzzi, een 
buiten-jacuzzi en een zwemspa met zicht op uw eigen boomgaard.” 

Onthaasten
“Wie heeft er af en toe geen behoefte aan om te onthaasten, een 
paar uurtjes ontspannen voor jezelf of voor elkaar. Een halve dag 
of nacht verdwijnen van de wereld – spoorloos. Daarbij staat 
discretie voorop in onze privé-sauna. Je zult hier niemand 
tegenkomen.”

Wat bieden jullie aan?
“U kunt een standaard arrangement kiezen of zelf de dag van 
uw dromen samenstellen. Alle wensen zijn bespreekbaar. Een 
keizerlijk ontbijt, een lunch, een romantisch diner... 
Alles vers bereid door de chef des huizes, mevrouw zelf. 
Wij proberen al uw wensen te beantwoorden.”
 
En ondertussen? 
“Leggen wij de laatste hand aan de ‘Napoleon Loft ‘, een 
triplex-appartement omgebouwd tot wellness. De Loft is te 
huur vanaf 2 uur tot een langere periode. Er is slaapgelegenheid 
voor max 6 personen. Verder is er een stoomcabine, een 
klassieke sauna en binnen zwembad en een buiten-jacuzzi. 
De Loft is geschikt voor een vrijgezellenfeest of een feest 
met vriendinnen. Of misschien wilt u in alle intimiteit een 
huwelijksnacht beleven of een verjaardag. Ook hier geniet u 
van de luxe die wij u bieden in een super mooi kader.”

Genieten van luxe, intimiteit en rust? Wij hopen u 
binnenkort te zien in onze Napoleon Suite of Loft.

ERGENS IN DE BOSSEN IN HET NOORDEN VAN ANTWERPEN EN 
DICHT BIJ DE NEDERLANDSE GRENS LIGT EEN VERBORGEN 
PARELTJE: NAPOLEON SUITE. KEIZERLIJKE

privésauna te Kapellen

BRUISENDE/ZAKEN

“Geniet volop in onze luxe
   privé wellness”

KAPELLEN, BELGIË
+ 32 495 82 88 41
WWW.PRIVESAUNA-NAPOLEONSUITE.COM
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Bogarden is het adres waar u de zonnige 
kant van het leven proeft tussen onze 
uitgebreide en sfeervolle collectie 
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kamer in uw huis en kleed het aan met 
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even belangrijk is, zoals elke andere 
kamer in uw huis en kleed het aan met 
prachtige producten.
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Onderhoudsbeurt
al vanaf

€ 159
tijdelijk gratis ruitenwissers
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