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Anouk laat jou 
stralen met de 
perfecte coupe!

Elke dag
    stralend!
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MAAK 
ONLINE EEN 
AFSPRAAK 
VIA ONZE
WEBSITE

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

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

DUS WIL JE ELKE DAG STRALEN? 
MAAK DAN METEEN EEN AFSPRAAK BIJ KAPSALON ANOUK!



Overhemden voor dames... ze bestaan wel, 
maar waren volgens Anna Orlova 
vrij lastig te vinden. Nu niet meer! 
Begin 2019 startte ze namelijk met haar 
eigen webwinkel Bloezen.nl..

Een passend 
overhemd 
voor elke 
vrouw
“Het overhemd 
is een verrijking 
van je garderobe”

niet uit, laat het mij gerust weten, ik help je maar 
al te graag verder. Net een stukje extra service en 
voor mij nog eens ontzettend leuk om te doen ook.” 
Zo kan Anna haar passie immers nog meer delen 
dan ze via de webshop al doet. “Ik help andere 
vrouwen graag om er mooi uit te zien. Ooit hoop ik 
dan ook nog mijn eigen fysieke winkel te openen, 
maar voor nu focus ik mij eerst op Bloezen.nl.”

Powerkledingstuk
“Overhemden worden vaak hoofdzakelijk gezien 
als kledingstuk voor mannen”, aldus Anna. 
“Onzin, ook voor vrouwen is het namelijk een 
echt ‘powerkledingstuk’ en een verrijking van 
je garderobe. Wil je er goed uitzien, maar wil je 
daar niet al te veel tijd aan besteden, trek een 
overhemd aan en je ziet er meteen uit om door 
een ringetje te halen!”

Webshop
Zelf draagt Anna ook graag overhemden, maar 
ze was ontevreden over het aanbod van mooie, 
kwalitatieve overhemden voor dames. “Vandaar 
dat ik begin dit jaar met mijn eigen webshop ben 
begonnen om alle vrouwen de kans te bieden om 
het voor hen meest perfecte damesoverhemd aan 
te schaffen. Liefhebsters van overhemden kunnen 
nu hun hart ophalen, want ik bied voor iedereen 
wel wat wils..”

Kwaliteit en pasvorm
Via haar webshop verkoopt Anna uitsluitend 
kwalitatief hoogwaardige, handgemaakte 
kledingstukken. “De kwaliteit staat dus voorop, 
net als de pasvorm trouwens, een overhemd moet 
immers ook goed zitten.” Speciaal daarvoor biedt ze 
een online pasvormgids met tips voor welk model 
het best past bij jouw fi guur. “Kom je er dan nog 

BRUISENDE/ZAKEN
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VOORWOORD/NOVEMBER

slechts een veelgebruikte uitspraak, het is nog echt 
waar ook. Probeer het maar eens.

Onze bruisende ondernemers blijven gelukkig ook 
met een glimlach op hun gezicht hun beste beentje 
voorzetten voor al hun klanten. Hoe ze dat doen,
lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 
Hopelijk tovert hun enthousiasme, tezamen met alle 
andere verhalen die we weer voor je op papier hebben 
gezet, ook bij jou een lach op je gezicht!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
Langzaamaan gaan we steeds meer richting het eind 
van het jaar. Een roerig jaar welteverstaan, dat voor 
heel veel van onze bruisende ondernemers op zijn 
zachtst gezegd een fl inke uitdaging is geweest. Maar 
wat zijn we trots als we zien hoe hard iedereen zich 
inzet om er toch het beste van te maken.

Dat doen wij zelf trouwens ook. Bij de pakken neer 
gaan zitten, heeft geen zin. Positief blijven, kansen 
zien en deze ook grijpen is juist ons devies. En blijven 
lachen, want lachen maakt gezond! En dat is niet 

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

COLOFON

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Best-Oirschot Bruist en De Peel Bruist.

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
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Dé haarspecialist
Vraag aan Saskia Vogels, eigenaresse van HAAR door Saskia, wat ze precies doet en er verschijnt 
een lach op haar gezicht. “Te veel om op te noemen en dat is precies wat het voor mij zo leuk 
maakt.” Constante factor in alles wat ze doet: haar klanten met een goed gevoel en een mooie 
haardos weer naar huis laten gaan.

Inhoud
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Basic Hoodie
Bordeaux Red

€69,99

jess-jayy.store
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27 NOVEMBER 
IS HET WEER 
BLACK FRIDAY

BLACKFRIDAY
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Inmiddels kun je ook in ons land niet meer om 
Black Friday heen, maar dat was tot een paar jaar 
geleden wel anders. Het van oorsprong Amerikaanse 
fenomeen is namelijk pas in 2015 ook op grote 
schaal bij ons geïntroduceerd.

In Amerika
Black Friday valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. 
Voor veel Amerikanen een dag die ze sowieso al vrij 
nemen of hebben, dus ideaal om te shoppen en te 
beginnen met de kerstinkopen. Winkeliers bieden 
die dag fl inke kortingen aan op hun producten en 
vooral in Amerika geldt dat veel van deze producten 
de rest van het jaar niet meer goedkoper worden 
aangeboden. Kortingen kunnen oplopen tot wel 75 
procent. Dus je snapt dat het heel interessant kan 
zijn om juist die dag te gaan shoppen, ook al sta je 
waarschijnlijk fl inke tijd in de rij bij de kassa (en bij 
de ingang van de winkel) omdat je niet de enige bent.

Ook zin om te shoppen met korting? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld
ook heel wat ondernemers bij jou in de regio die meedoen met Black Friday.

Shoppen met
korting

Houd je van shoppen? Blok vrijdag 27 november dan maar vast in je agenda. 
Het is weer tijd voor Black Friday. Oftewel: shoppen met fl ink wat korting.

Online, maar zeker ook bij de plaatselijke ondernemer!

Wacht tot de 27e
Over het ontstaan van Black Friday bestaan 
meerdere theorieën, maar geen Amerikaan die zich 
daar druk om zal maken. Zij willen gewoon goedkoop 
shoppen! En daar houden wij hier ook van. Vandaar 
dat ook steeds meer ondernemers in Nederland en 
België inspelen op de Black Friday-hype. Verwacht 
hier overigens geen super extreme kortingen zoals 
in  Amerika. Rijen voor winkels staan er ook niet 
doordat veel aankopen online worden gedaan. Maar 
het is zeker aan te raden om met je sinterklaas- 
en kerstinkopen even te wachten tot de 27e. 

Wees slim
Onthoud wel: ga nu niet ineens onzinnige aankopen 
doen die je toch niet gebruikt, puur omdat iets in 
de uitverkoop is. Doe je dat wel, dan geef je aan het 
einde van de rit alsnog meer geld uit dan je door de 
korting bespaart.

BRUIST/LIFESTYLE
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Dé haarspecialist
Vraag aan Saskia Vogels, eigenaresse van HAAR door Saskia, wat ze precies doet en er verschijnt 
een lach op haar gezicht. “Te veel om op te noemen en dat is precies wat het voor mij zo leuk 
maakt.” Constante factor in alles wat ze doet: haar klanten met een goed gevoel en een mooie 
haardos weer naar huis laten gaan.

 “Ik ben al mijn hele werkende leven actief in het 
kappersvak”, vertelt Saskia enthousiast. “En nog 
steeds ontvang ik met heel veel passie jong en oud, 
man en vrouw bij mij in mijn moderne salon. Daarnaast 
heb ik mij in al die jaren op heel wat vlakken weten te 
specialiseren waardoor HAAR door Saskia veel meer is 
dan ‘zomaar een kapsalon’.” 

 Specialisaties 
 Zo zijn ze bij HAAR door Saskia onder andere 
gespecialiseerd in het knippen van krullen met 
speciale krulkniptechnieken (curlsys en devacut), in 
haarverlenging en in PPD-vrije kleuring. “Verder vind je 
bij ons op de eerste verdieping onze haarwerkstudio 
waar mensen in alle privacy terechtkunnen voor 
haarstukjes, haardelen en pruiken, zowel confectie als 
maatwerk. Hier verzorgen wij ook permanente 
make-up en scalp/hoofdhuidpigmentaties waarmee 

Eigenaar: Saskia Vogels  |  Oostende 18, Helmond  |  0492-524859  |  www.haardoorsaskia.nl

BRUISENDE/ZAKEN

we via een nieuwe, innovatieve tatoeagetechniek haarstoppels 
op de hoofdhuid creëren om kaal/dunner wordende stukken te 
verhullen.” Vergeten we dan nog een specialisatie? Jazeker! Als 
dermaconsulente houdt Saskia zich ook nog bezig met de 
aanpak van haarproblemen zoals alopecia, haaruitval, dunner 
wordend haar, afwijkende haargroei en vormen van 
vergroeiingen in het haar. Daarnaast beheerst Saskia een 
behandelmethode om de gevolgen van huidproblemen, zoals 
psoriasis en soborroïs eczeem, te verminderen en draaglijker te 
maken. 

 Up-to-date 
 Een fl ink aantal specialisaties onder één dak dus. “Dit vraagt 
voor mijn team en mij dan ook regelmatig de nodige bijscholing. 
Maar dat doen we met liefde, zodat we altijd op de hoogte zijn 
van de laatste technieken en ontwikkelingen. En van de laatste 
trends. Want wat voor coupe je ook wilt, van supertrendy tot 
wat klassieker, bij ons ben je aan het juiste adres!” 

10



 

LEZERSACTIE
Maak kans op deze 

autobiografi e van Lisa Staal

Een feest van herkenning!

De mannen van Staal lees je in 

een ruk uit! Hilarisch, herkenbaar, 

inspirerend en leerzaam. Gedurende 

haar reis, zoekende naar liefde en 

geluk, ontpopte Lisa zich tot een 

sterke, liefdevolle, onafhankelijke 

vrouw die anderen de weg wijst

naar een gelukkig (liefdes)leven! 

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. #STAAL naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

SLIM, UNIEK DESIGN
Brabantia helpt je met prachtig ontworpen 

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

generaties. www.brabantia.com
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KRUIDIGE 
SPECERIJEN

De Kraken rum is een donkere, 
premium spiced rum uit het 

Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime 
receptuur vol exotische 

specerijen, waarvan kaneel, 
gember en kruidnagel een 

belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 

intense smaak en een 
zachte, zoete afdronk.
www.krakenrum.com 
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LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 
en Zen - samengesteld. 
Bestel nu tijdelijk 
een proefpakket 
voor maar € 9,-.
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze paperback 
van Rob Droog 
De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het leven kunnen begrijpen. Dáár gaat dit boek over...

LEZERSACTIE

Stuur je adresgegevens o.v.v. #JIJ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
Zet in je mailtje ook even de reden waarom jij graag kans wil maken
op één van deze boekjes van Claudia Koehoorn.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes
voor vrouwen 
Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 
die je opfl euren, kracht en lef geven, motiveren en 
inspireren. Waardoor je weer beseft dat JIJ ertoe doet. 
Auteur en coach Claudia Koehoorn liet het boekje prachtig 
illustreren door Studio Pioen. Het boekje is verkrijgbaar 
via www.jouwtransformatie.nl en in de boekhandel.

Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

LEKKER LUNCHEN 
Dankzij de verschillende lunchverpakkingen van Mepal kun je 

altijd je favoriete maaltijd meenemen. De artikelen sluiten 
goed af en zijn makkelijk schoon te maken. Een lunchpot voor 

yoghurt met apart deksel voor verse muesli, een snackbox met 
bestek en veel meer. Mepal heeft het!  

www.mepal.com/nl

Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

LEZERSACTIE

De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

wat wel of niet kan gaan groeien. 

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. #ROBDROOG naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes

Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 

genieten

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 

www.jonesbrotherscoffee.com/nl
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DITJES/DATJES

  Steun jij Movember door je snor te laten staan uit
  solidariteit met de strijd tegen prostaatkanker en teelbalkanker?
  Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij nog meer kunt doen.
  4 november is jouw dag! Het is dan namelijk de dag
   van de onbekende held.
  13 november is het World Kindness Day. 
 Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Geboren in november? Dan ben je waarschijnlijk erg
  gesteld op je privacy en op tijd voor jezelf.
 27 november is het weer Black Friday.
   Dé dag om te shoppen met korting.
  Echt wild uit de vrije natuur mag de naam Jagerstrots dragen. 
  Als je overdag meer energie nodig hebt,
 kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.
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Basic Hoodie
Bordeaux Red

€69,99

jess-jayy.storejess-jayy.store
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Tafellamp Pipistrello werd in 1966 ontworpen door Gae Aulenti voor 

het merk Martinelli Luce. Het meest bijzondere van de lamp is de kap, 

die doet denken aan de vleugels van een vleermuis (in het Italiaans: 

Pipistrello). De voet is telescopisch, waardoor je zelf de hoogte bepaalt.

Een must-have voor interieur-fi jnproevers die weten dat een stijlicoon 

als dit in de loop der jaren alleen maar in waarde toeneemt. Daarvoor 

maken we graag een vlucht in de tijd. Of zoals de Italianen zeggen: 

‘un volo sopra il tempo’. Klinkt toch net iets lekkerder. 

HERKEN JEZELF BIJ MEIJSWONEN. 

TAFELLAMP PIPISTRELLO -  MARTINELLI LUCE

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | WWW.MEIJSWONEN.COM

LIGHTEN 
UP 
YOUR 
AUTUMN 
BLUES
PIPISTRELLO
THE LIGHTEST 
ITALIAN FELLOW

Tafellamp Pipistrello werd in 1966 ontworpen door Gae Aulenti voor 

het merk Martinelli Luce. Het meest bijzondere van de lamp is de kap, 

die doet denken aan de vleugels van een vleermuis (in het Italiaans: 

Pipistrello). De voet is telescopisch, waardoor je zelf de hoogte bepaalt.

Een must-have voor interieur-fi jnproevers die weten dat een stijlicoon 

als dit in de loop der jaren alleen maar in waarde toeneemt. Daarvoor 

maken we graag een vlucht in de tijd. Of zoals de Italianen zeggen: 

‘un volo sopra il tempo’. Klinkt toch net iets lekkerder. 

HERKEN JEZELF BIJ MEIJSWONEN. 

TAFELLAMP PIPISTRELLO -  MARTINELLI LUCE

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | WWW.MEIJSWONEN.COM

LIGHTEN 
UP 
YOUR 
AUTUMN 
BLUES
PIPISTRELLO
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Bij ons vind je een uitgebreid assortiment modestoffen, 
decoratiestoffen en patronen. Dus kom op de koffi e in 
ons fi liaal of bestel jouw stoffen bij stefsstoffen.com 
via de webwinkel.via de webwinkel.

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

Zelf kleding
  maken?

NU GEOPEND Kerkstraat 56 Oss  |  Openingstijden di t/m vr 09.30 - 17.00 uur.
Shop ook online www.stefsstoffen.com

Ram 21-03/20-04
Elke Ram toont zijn onverzettelijkheid in 
november. Je bent niet bang om het hard te 
spelen, maar als je niet oppast, kan je 
iemand die je liefhebt kwetsen.

Stier 21-04/20-05
De energie van deze maand zal de voordelen 
van beweging versterken. Zorg er ook voor 
dat je voldoende vitamines en mineralen 
binnenkrijgt. 

Tweelingen 21-05/20-06
November brengt serieusheid in je leven. 
Het enige waar je voor vecht is gerechtigheid. 
Je staat op voor de rechten van een ander en 
de rest laat je links liggen.

Kreeft 21-06/22-07
November is geweldig voor het werk. Je 
inspanningen zullen vruchten afwerpen en 
de verhoogde leiderschapskwaliteiten 
kunnen je naar de top brengen. 

Leeuw 23-07/22-08
November zal je erg moe maken, ook al is 
daar misschien geen duidelijke reden voor. 
Misschien valt de druk van het hele jaar op 
je. Vergeet niet voldoende rust te nemen.

Maagd 23-08/22-09
Gedurende deze laatste herfstmaand, moet 
de Maagd oppassen met stress. Zodra 
november aanbreekt, ben je vatbaarder voor 
gezondheidsproblemen, met name indigestie. 

Weegschaal 23-09/22-10
In november wil de Weegschaal veel lezen. 
Deze hobby brengt je waarschijnlijk dichter 
bij iemand met dezelfde interesses. Wie weet 
wordt het een grote liefde.

Schorpioen 23-10/22-11
Tijdens deze koudere en kortere dagen zal 
de Schorpioen zich moeten weren tegen 
depressieve momenten. In deze situaties kan 
je ondersteuning van je familie verwachten.

Boogschutter 23-11/21-12
Je voelt je klaar om positieve en aan-
hankelijke energie uit te stralen. Het wordt 
dan ook een prettige tijd waarin je het 
vertrouwen met vrienden en familie versterkt. 

Steenbok 22-12/20-01
De Steenbok kan een gevoel hebben dat er 
iets verkeerd zit in zijn leven. Maar als je je 
systematische karakter inzet in je leven, kan 
je je gedachten prima ordenen.

Waterman 21-01/19-02
Waterman zal een sterk verlangen voelen om 
te veel uit te geven. Maar als je deze drang 
niet kunt beheersen, kun je in de problemen 
komen. Denk goed na voordat je iets koopt.

Vissen 20-02/20-03 
Je wordt overweldigd door werk, maar je 
moet weten dat gezondheid de hoogste 
prioriteit moet hebben. We raden aan om te 
sporten, of maak mooie natuurwandelingen.

HOROSCOOP

Ga in november de natuur in
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dagen zal jij 
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De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 
en de expertise van Huidtherapie Boxtel & Best is de 
meest effectieve behandeling naar uw gezondere huid 
gegarandeerd. Een gezonde huid is veel meer dan alleen 
mooi. Ervaar het zelf en maak nu een afspraak. Bekijk 
voorafgaand onze website of bel meteen: 06 8126 4333

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

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

Onze specialisten

v.l.n.r. Romy Vermeulen, 
Meggie van den Broek, 

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333www.huidtherapieboxtelbest.nl

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

Huidveroudering is een biologisch proces van de huid dat 
begint rond het 25e levensjaar. Nieuwe cellen worden minder  
snel aangemaakt en zullen minder snel herstellen.

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

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

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

  
Neem voor meer informatie contact met ons op!

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

BOEKJE LEZEN DIRK ZEELENBERG 
Het grote publiek kent acteur 
Dirk Zeelenberg onder 
andere van hit-series als All
Stars en Divorce. Sinds vijf 
jaar is Dirk - zelf al achtien 
jaar gelukkig met Suus en 
vader van drie kids - ook 
actief als trouw ambtenaar. 
De liefde vormt een rode 
draad door zijn leven. Niet 
zo vreemd dus dat ook 

zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd. Het zijn ontroerende, 
hilarische en herkenbare verhalen over geluk in de liefde. Hoe Dirk zich uit 
diepe dalen omhoogtrok, vertelt hij in Niet bepaald een succesverhaal. Met 
persoonlijke ontboezemingen spoort hij lezers op optimistische wijze en met 
humor aan, hun intuïtie en verlangens te volgen. ODE AAN DE LIEFDE en 
NIET BEPAALD EEN SUCCESVERHAAL zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Van 18 november tot en met 
6 december kun je weer volop 
documentaires en nieuwe 
mediaprojecten bekijken en 
nagesprekken volgen met makers, 
protagonisten en andere 
betrokkenen. Zowel in de theaters 
als online. Dit jaar vindt IDFA niet 
alleen plaats in de Amsterdamse 
fi lmtheaters, maar ook worden er 
zes fi lms vertoond in theaters door 
heel Nederland. Daarnaast zijn er 
iedere dag online vertoningen met 
voor- en nagesprekken op vaste 
tijden. Vanaf 9 november staat het 
hele programma online met tijden 
en locaties. De reguliere verkoop 
start voor iedereen op donderdag 
12 november vanaf 9.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.idfa.nl.

D AGJE UIT
IDFA - HET INTERNATIONAL 
DOCUMENTARY FILM
FESTIVAL AMSTERDAM

Het leven van een vrouw van een beroeps-
militair kan zwaar zijn. Kate, de perfecte 
offi ciersvrouw, draagt die last echter stoïcijns 
en met stijl. Om niet bij de pakken neer te 
zitten, probeert ze een groep vrouwen op de 
basis te overtuigen om een zangkoor te 
beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en 
nieren, is sceptisch over het idee, maar laat 
zich al snel overtuigen door hun humor en 
moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits 
weten Kate en Lisa uiteindelijk hun onderlinge 
verschillen te overwinnen en krijgen ze de 
kans om het optreden van hun leven te geven. 
THE SINGING CLUB is vanaf 5 november 
te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE SINGING CLUB

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJH

GFEDCBA

Geef je bedrijfskleding
jouw eigen stijl!

We maken maatwerk 
en zorgen voor een 

unieke gepersonaliseerde 
uitstraling. 

We ontlasten onze klanten 
door alles te regelen op het 

gebied van drukwerk en 
signing.

Bij We.Flexx personaliseren 
we diverse items. Dit is al 
mogelijk vanaf één stuk!

TEXTIEL BEDRUKKING

BELETTERING

VLAGGEN & BANIEREN

STICKERS

Van Hogendorpstraat 53 B, Tilburg
06 53252001

we.fl exx@outlook.com
We.Flexx

BEL 06 53252001 VOOR DE MOGELIJKHEDEN

jouw partner in signing! 
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MICHAEL PILARCZYK

Je kunt de Meditation Moments App gratis downloaden 
in de stores. Geniet ervan. 

Luister de podcast
In de Leef Je Mooiste Leven Podcast beantwoorden wij 
vragen van luisteraars. We delen inspirerende verhalen, 
onze eigen ervaringen en inzichten. Meer informatie op
www.michaelpilarczyk.nl/podcast.

Een momentje rust voor jezelf op elk 
moment van de dag. Dat kan nu met 
de Meditation Moments App. Tientallen 
geleide meditaties en heerlijke relaxte 
muziek, altijd bij je op je mobiel. 

Michael  Pilarczyk
Michael  Pilarczyk

        je 
  mooiste 
leven!

Leef

“Leer beleggen in vastgoed zorgt 
ervoor dat ondernemers hun eerste 

stap in het vastgoed kunnen zetten.”

06-20852323
info@leerbeleggeninvastgoed.nl
www.leerbeleggeninvastgoed.nl

Bob Vekemans

leerbeleggeninvastgoed.nl/dividend-beleggen-quiz

Doe de test online!

“Test jouw kennis 
over dividend 

aandelen”

Dividend Beleggen Quiz 
Ga jij de uitdaging aan?
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1. Floral Collection Rose van 4711, € 19,95  www.4711.com
2. My Way van Giorgio Armani, vanaf € 71,-  www.douglas.nl

3. Shalimar Philtre van Guerlain, vanaf € 103,-  www.guerlain.nl 
4. Wonderlust Eau de Voyage van Michael Kors, vanaf € 57,-  www.douglas.nl

5. Balmain x Trudon geurkaars, vanaf € 110,-  www.babassu.nl
6. Saffron Superfl uide van Les Eaux Primordiales, € 250,-  www.retreat.nl
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 De geur van dit  seizoen

6
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7. Baldessarini Signature Eau de Toilette, vanaf € 55,-  www.baldessarini-fragrances.com
8. Replica By the Fireplace geurkaars van Maison Margiela, € 50,-  www.debijenkorf.nl

9. Angel’s Share van Kilian, vanaf € 180,-  www.debijenkorf.nl 
10. Le Male Le Parfum Eau de Parfum Intense van Jean Paul Gaultier, vanaf € 76,50  www.iciparisxl.nl 

 11. Lucht van Zeeman, € 4,99  www.zeeman.com
12. Idôle L’Intense van Lancôme, vanaf € 66,-  www.lancome.nl

BEAUTY/NEWS

8

7
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12
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 De geur van dit  seizoen
Bij een nieuw seizoen horen nieuwe geuren 
en natuurlijk ook prachtige geurkaarsen. Ga je 
voor warm, oriëntaals en intens of toch liever 
voor wat bloemiger of frisser? Keuze genoeg!

12
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WILD, JE 
MOET ERVAN 
HOUDEN

Voor de meeste restaurants loopt dit seizoen van half 
oktober - wanneer de jacht op haas en fazant wordt 
geopend - tot het einde van het jaar. De wat zwaardere 
wildgerechten smaken nu eenmaal het best als het 
buiten wat kouder is. Een goed glas rode wijn erbij of 
een lekker donker biertje en het is genieten geblazen. 
Wild op tafel doet het eigenlijk altijd goed!

Over smaak valt niet te twisten
Je moet wel van de smaak van wild houden. Niet 
iedereen is namelijk liefhebber van die typische 
wildsmaak. Een onderscheidende en aromatische 
smaak die ontstaat doordat de dieren in de vrije 
natuur leefden waar ze volop beweging kregen. En 
waar ze hun eigen eten bij elkaar scharrelden, 
bestaande uit bladeren, gras, vruchten en kruiden. 
Gekweekt wild heeft trouwens een iets minder 
uitgesproken smaak. Net zoals hun wilde 
soortgenoten hebben ook zij tijdens hun leven 
volop  de ruimte, maar desondanks zijn hun leef  -

Doe eens 
lekker wild!

Het culinaire wildseizoen is weer in volle gang. Hoewel vers wild tegenwoordig 
gewoon het hele jaar door verkrijgbaar is, vormt het ‘oude’ wildseizoen nog steeds 

een van de belangrijkste culinaire seizoenen in Nederland.

omstandigheden anders, wat van invloed is op de 
smaak. Maar voor wie de smaak van ‘wild’ wild net 
iets te sterk is, kan gekweekt wild dus wel een goed 
alternatief zijn.

Vastgelegd bij wet
Hoewel de meeste restaurants nog vasthouden aan 
het traditionele wildseizoen (dat ze tegenwoordig ook 
wel het culinaire wildseizoen noemen), zijn vandaag 
de dag het hele jaar door wildgerechten verkrijgbaar, 
alleen niet alle soorten wild op hetzelfde moment. 
Het is namelijk wettelijk vastgelegd wanneer er op 
bepaalde diersoorten gejaagd mag worden. In het 
geval van de haas en de fazant is dat conform het 
traditionele wildseizoen, dus van 15 oktober tot 
en  met 31 december. En voor wild zwijn en hert 
loopt het seizoen dit jaar van 1 augustus tot en met 
15 maart. Zo kent elke soort wild zijn eigen seizoen. 
Een goede slager kan je hier ongetwijfeld meer over 
vertellen.

BRUIST/HORECA

Zin gekregen in een lekker stukje wild? Op www.nederlandbruist.nl vind je zeker een slager 
bij jou in de regio bij wie je terechtkunt voor een goed stuk wild.

30



 Naar tevredenheid 
 Samen met twee andere gediplomeerde meiden is Suus 
elke dag druk om mensen gelukkig te maken met een 
kapsel naar wens. Kwaliteit en service staan voorop. Daarbij 
beheersen de kapsters de Curlsys-krullentechniek en zijn ze 
gespecialiseerd in het kleuren van haren. Ze vinden service 
erg belangrijk, dus... mocht je niet tevreden de deur uitgaan? 
Dan mag je altijd terugkomen voor verbetering. Suus en haar 
team zijn pas tevreden als jij dat ook bent! 

 Waar voor je geld 
 Kapsalon Suus gaat graag met de tijd mee. Daarom 
gebruiken de kappers hoogwaardige kwaliteitsproducten 
zoals Newsha en Ecru. Deze producten zijn veganistisch, 
niet getest op dieren en alleen verkrijgbaar in salons. 
Kapsalon Suus staat honderd procent achter de merken 
waarmee gewerkt wordt. 

Suzan Achterberg  |  Sint Theresiastraat 4 Eindhoven  |  06-52665191  |  info@kapsalonsuus.nl  |  www.kapsalonsuus.nl

Tijdens de kappersopleiding wist Suus Achterberg het al. Ze wilde graag een eigen kapsalon 
openen. Deze droom werd in 2009 werkelijkheid in Eindhoven. Waar Suus begon aan huis, is de 
onderneming in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige salon met zes stoelen aan de 
Sint Theresiastraat. Kapsalon Suus is erg succesvol en staat klaar voor jou!

Bij Kapsalon Suus krijg je altijd kwaliteit voor je geld. 
Dit betaalt zich uit in tevreden klanten en daar kun jij er 
één van zijn. 

 Ben jij toe aan een kappersbeurt en wil jij 
er zeker van zijn dat je tevreden de deur 
uit loopt? Maak dan snel een afspraak bij 
Kapsalon Suus.  

Verstand van haar

“IK VERTEL JE NIET WAT JE WIL 
HOREN, MAAR WAT HET 
MOOISTE UIT JE HAALT”

Suzan Achterberg

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

B R U I S T

NED

BELGIE

Vergeet nooit
dat aardig zijn 
voor een ander
niets kost

Kortere dagen 
zijn best fi jn

als je een keer je 
dag niet hebt

ADVERTEER IN BRUIST
OPVALLEN?

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!
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INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water
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Meng de bloem met het paprikapoeder en een fl inke snuf peper en zout. Haal de kip 
door de bloem. Snijd de champignons en uien in plakjes. Schil de winterpenen en 
snijd deze in plakjes. Snijd het ontbijtspek in reepjes. Verhit een beetje boter in een 
grote braadpan en bak de drumsticks ongeveer vijf minuten aan tot ze goudbruin zijn. 

Haal vervolgens de kippenbouten uit de pan. Bak in dezelfde pan met de over -
 gebleven boter het ontbijtspek, de winterpeen, de champignons en uien ongeveer
3 minuten. Als je zilveruitjes gebruikt, voeg ze dan in hun geheel toe. 

Voeg vervolgens de wijn, het bouillonblokje, de tomatenblokjes, de tijm en in vier keer 
het water toe. Kook 5-10 minuten op hoog vuur, voeg de kippenbouten weer toe en 
laat vervolgens ongeveer 45 minuten stoven. Serveer de coq au vin met gebakken 
Parijse aardappeltjes. 

O ja, nog even een tip: wordt de saus niet dik genoeg, gebruik dan wat maïzena om 
de saus in te dikken. Is de saus te dik? Voeg dan wat water toe.
Bon appétit!

INGREDIËNTEN
5 eetlepels bloem

1 theelepel paprikapoeder
peper en zout

700 gr kippenbouten
300 gr champignons

2 fl inke uien/of zilveruitjes
2 winterpenen

100 gr ontbijtspek
bakboter

250 ml rode wijn
1 bouillonblokje (vlees)
400 gr tomatenblokjes

1 theelepel tijm
300-400 ml water

4 PERSONEN - 25 + 45 MIN

Klassieke
coq au vin

Alex, traffi c manager bij Bruist
Mijn favoriete recept heeft zijn tijd nodig, maar is zeker de moeite waard! Een recept 
dat perfect is voor een koude zondag in november, lekker met vrienden of je geliefde 
genieten van deze Franse klassieker. Het enige nadeel is dat mijn keuken altijd 
ontploft is als ik coq au vin gekookt heb. Eén voordeel: na 2,5 uur poetsen heb ik 
mijn portie coq au vin van 402 calorieën alweer verbrand! 
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit? Smakelijk eten.

RECEPT/VAN DE MAKERS
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November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-5.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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PUZZELPAGINA

2  1  5  3  7  9  8  6  4
9  8  6  1  2  4  3  5  7
7  3  4  8  5  6  2  1  9
4  5  2  7  8  1  6  9  3
8  6  9  5  4  3  1  7  2
3  7  1  6  9  2  4  8  5
5  2  7  4  1  8  9  3  6
6  4  8  9  3  7  5  2  1
1  9  3  2  6  5  7  4  8

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

PUZZELPAGINA

bruisend 
kleed 
herfst 
knus 

gezellig 
zacht 
filmavond 
kachel

b b r l w a w l w e p 
g r k z c c n w p y g 
e u l k a c h e l d x 
z i e h l c t g s k u 
e s e e n k h y p b j 
l e d r w e n t u y j 
l n n f v n n u q o s 
i d f s h x n r s i x 
g r l t r e d u w q m 
t b m k f z x s a y x 
e r r d g j i i b u g 

Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is namelijk 
zwart van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de rum 
vernoemd is. Op het etiket van de 
fl es zie je dit monster in inktzwarte 
stijl terugkeren...

Kraken rum warme 
plaid

b b r l w a w l w e p 

Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.eindhovenbruist.nl
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GO FURTHER
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FORD PUMA VANAF €23.975
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