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Shop till 
you drop
bij onze lokale 
ondernemers

Cadeautip
De boeken van 
Dirk Zeelenberg



Wij hebben voor 
ieder wat wils...
Simone van Zandvliet

        Bloemen 
en meer!

Ben je op zoek naar een mooie 
bos bloemen? Het team van 
Greenstyling helpt je er graag aan! 

Naast bloemen en planten kun je 
er onder andere ook terecht voor 
leuke cadeauartikelen. Denk
aan geurkaarsen, badartikelen,
wenskaarten en nog veel meer.
Voor het mooiste assortiment
kom je naar Greenstyling!

Burgemeesters Godschalxstraat 28a ’s-Hertogenbosch
073-6111174  |   06-57126624
bloemen@greenstyling.nl  |  www.greenstyling.nl



Zoek  jij MAATWERK?

‘WIJ DENKEN 
ALTIJD MEE 
MET DE KLANT’

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

De keuze is reuze
Raamdecoratie Strijbosch levert alles op het gebied van interne raam-
bekleding. Denk hierbij aan overgordijnen, inbetweens, vouwgordijnen, 
houten jaloezieën, aluminium jaloezieën, plissés/duettes en rolgordijnen. 
Je vindt bij Raamdecoratie Strijbosch een ruim assortiment aan maatwerk, 
waarbij je een ruime keuze hebt uit diverse materialen.waarbij je een ruime keuze hebt uit diverse materialen.waarbij je een ruime keuze hebt uit diverse materialen.

Zoek  jij MAATWERK?
Rechtstreek uit de fabriek
Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt veel 
in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier weken 
geplaatst terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. Daarbij is 
het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen die geld opeisen 
waardoor je verzekerd bent van lage prijzen.

Ben jij op zoek naar maatwerk raamdecoratie?
En wil je graag van A tot Z geholpen worden door een specialist? 
Robin komt graag vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 

ROBIN HELPT JE GRAAG!

Volg ons:      Raamdecoratie Strijbosch        raamdecoratie_strijbosch

Ondernemer: Robin Strijbosch
Breeakkers 28 Den Bosch  |  073-2032692  |  06-10090795

info@raamdecoratie-strijbosch.nl  |  www.raamdecoratie-strijbosch.nl

Alle producten zijn rechtstreeks afkomstig van de fabriek. Dit scheelt veel 
in de levertijd. Zo wordt alle raamdecoratie binnen drie tot vier weken 
geplaatst terwijl het normaal eerder zeven tot tien weken duurt. Daarbij is 
het ook gunstig voor de prijs. Er zijn geen tussenpartijen die geld opeisen 

Robin komt graag vrijblijvend bij je langs voor een uitgebreid gesprek. 
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ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-11087563

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 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!

Michael Thörig

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
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TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Maaike van Helmond
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 Like ons op Facebook.com/rosmalenbruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Rosmalen 
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 is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Michael Thörig 06-11087563 | 076-7115340

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook De Maashorst Bruist en ‘s-Hertogenbosch Bruist.

ROSMALEN

HEESWIJK

NULAND

SINT-MICHIELSGESTEL

DE MAASHORST

RTOGENBOSCH

GA VOOR DE NIEUWE CITROËN C3

Autorijden was nog nooit zo leuk

Inhoud

42

PRIVATE SHOPPING
VEILIG EN VERTROUWD!

Boetiek 24  |  Schoonstraat 24, Heesch  |  0412-450440  |  www.boetiek24.nl  |       boetiek24 

Om het private shopping ook 
overdag mogelijk te maken
zijn onze openingstijden 

aangepast:

We zijn geopend van
dinsdag t/m zaterdag van
10.00 uur tot 17.00 uur.
Vóór en na sluitingstijd 

kun je geheel vrijblijvend 
privé komen winkelen.

Bel daarvoor naar 
0412-450440 of stuur een 

mailtje naar info@boetiek24.nl

JE BENT WELKOM!

22

‘IK STA MET 
OPRECHTE 
AANDACHT 
VOOR JE 
KLAAR’

BRUISENDE/ZAKEN
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BLACKFRIDAY



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

27 NOVEMBER 
IS HET WEER 
BLACK FRIDAY

BLACKFRIDAY
ZYXWV

UTSRQPO
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De Brigantijn 24, Rosmalen  |  06-51002247  |  Eigenaar: Diana Hoogenraad  |  www.massagepraktijkmana.nl

“Ik miste in mijn ‘gewone’ baan een stukje 
voldoening. Na even zoeken kwam ik op het 
idee om een massage-opleiding te gaan volgen 
en na enkele lessen, waarin ik zelf massage kon 
ervaren, wist ik het: Hier wilde ik serieus mee 
aan de slag. Door massages ben ik beter gaan 
luisteren naar de signalen van mijn lichaam om 
daar vervolgens iets mee te doen”, vertelt Diana 
enthousiast.

“Het begon met het geven van massages bij mij 
op zolder. Heel leuk, maar ik wist ook dat als 
ik echt serieus met het masseren aan de slag 
wilde, ik het anders aan moest pakken. Vandaar 
dat we hard hebben gewerkt om een eigen 
praktijkruimte aan huis te creëren waar ik sinds 
juni mijn cliënten ontvang.”

Investeer in jezelf
Diana benadrukt dat ze in haar praktijk niet ‘een vast 
riedeltje’ uitvoert. “Elke massage is anders aangezien 
ieder mens anders is. Ik werk vanuit een holistische 
visie en ga altijd eerst het gesprek aan over wat de 
klacht is. Hierna gaan we samen op zoek naar de beste 
oplossing. De massage die ik toepas is meestal een 
combinatie van verschillende technieken.” Belangrijk 
vindt Diana het om echt connectie te maken met 
degene die bij haar op de massagetafel ligt. “Mijn 
volledige aandacht is bij de cliënt. Massages zijn 
immers voor de meeste mensen een vorm van luxe, 
een investering in jezelf. Ze bieden de mogelijkheid 
om weer verbinding te maken met je eigen lijf en ik 
vind het mooi dat ik daaraan bij mag dragen. Of je nu 
komt met een klacht of puur ter ontspanning, ik sta met 
oprechte aandacht voor je klaar.”

Zoek je nog een mooi cadeau voor sint of kerst?
Op www.massagepraktijkmana.nl kun je een
massage cadeaubon bestellen.

“Een massage kan je helpen om het denken even los te laten en te gaan voelen wat 
er in je lichaam leeft.” Iets wat Diana Hoogenraad ooit zelf ervaarde en wat ze nu met anderen 

wil delen. Vandaar dat zij enkele maanden geleden haar eigen massagepraktijk opende: 
Massagepraktijk Mana.

Uit je hoofd, terug 
in je lijf

‘IK STA MET 
OPRECHTE 
AANDACHT 
VOOR JE 
KLAAR’

BRUISENDE/ZAKEN
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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

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 

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 

ZYXWV
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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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Een mooi kapsel 
voor iedereen

 Knippen, kleuren, het kan allemaal. 
“Ook als je een keer iets geks wilt. We draaien onze 
hand er niet voor om. Bij binnenkomst zit ik meestal al 
vol ideeën over de kapsels die bij de persoon passen. 
Als ze mij hun vertrouwen geven, ontstaan vaak de 
gaafste creaties. We werken met de topproduct en van 
L’anza om je haar zo min mogelijk te beschadigen. 
Wat mooi is, moet vooral mooi blijven.”

Rompertpassage 40, Den Bosch  |  06-28471747  |  renatehaircreation@me.com  |  www.renatehaircreation.nl

  Iedereen is welkom
  “Jonge gezinnen vormen onze belangrijkste 
doel groep. Maar mensen van alle leeftijden 
komen hier binnen, inmiddels ook verschillende 
generaties van dezelfde families. Iedereen is 
welkom. We doen ons uiterste best om ervoor te 
zorgen dat je je thuis voelt.

Een bezoek aan onze salon moet echt een 
beleving zijn. Ik word er helemaal blij van als 
klanten hier met een leuk kapsel én een grote 
glimlach op hun gezicht de deur uitlopen!” 

Tot ziens,

Renate Dubbelaar
en team

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

Van di t/m zo zijn wij geopend voor heerlijke afhaalmaaltijden.
Let op; u kunt uitsluitend de maaltijden bestellen van ons afhaalmenu. 
Vanaf 16.00 uur kunt u telefonisch uw bestelling doorgeven en tussen 
17.00 en 20.00 uur kunt u uw bestelling afhalen.
Geef uw bestelling door via 073-6894040!
*Onze menukaart wisselt per 2 maanden tegelijk met onze huidige kaart*

WWW.BRASSERIELAPORTE.NL

WE DOEN WEER
TAKE AWAY!

Voorgerechten
Beef Tataki 8Diamanthaas - geschroeid - wasabi - 
sesam - wakame
Geit, Biet en Perzik 6Lauwwarme geitenkaas – rode biet 
ingelegde perzik
Carpaccio Tartufo 7Ossenhaas - spekjes – pijnboompitten 
rucola - parmezaan - truffel
Hollandse Garnalencocktail 9Slamelange - Hollandse garnalen
cocktailsaus
Forel en Zalm 7Huisgemaakte zalmsalade - Gerookte forel
crème fraîche - limoen mayonaise

Maaltijdsalades
Worden geserveerd met frietjes

Salade Zalm & Forel 15Huisgemaakte zalmsalade - Gerookte forel
crème fraîche -limoen mayonaise
Salade Geitenkaas 14Lauwwarme geitenkaas – rode biet
ingelegde perzik
Salade Carpaccio 14Ossenhaas - spekjes – pijnboompitten 
rucola-parmezaan - truffel

Hoofdgerechten
Worden geserveerd met frietjes en salade

Steak Pepersaus    16Kogelbiefstuk van de plaat – pepersausDuivels Kippetje    13 In de oven gegaarde kip - chiliroomsausKabeljauw & Kreeft    14Gegaarde kabeljauw – kreeftensausZalm Dijon    15Gebakken zalm - saus van grove mosterd
bosui
Pasta PilPil    12Knoflook – peterselie – spaanse peper

KIDS-BOX
Frikandelletjes/Bitterballen/Kaasloempia’s   5.5Biefstukje/Kipfilet/Witvisje   8.5Onze kindergerechten worden geserveerd 

met frietjes, salade, appelmoes en ketchup 

Nagerechten
Hemels Bolletje    5.5Chocolade ijsbol 
Take it ‘CH’Easy    5.5Cheesecake
Limoncello Bolletje    5.5Bol met limoncello

A f h a l e n  v a n  w o e n s d a g  t /m  z o n d a g  v a n  1 7 . 0 0  -  2 0 . 0 0

Graag telefonisch bestellen vanaf 15.00 uur via 073 - 689 40 40
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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.

ZYXV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBA

WIJ GEVEN OOK INTERIEURADVIES BIJ JOU THUIS! 

Prins Bernhardplein 12 Nuland  |  073 532 4767  |  info@meijernuland.nl  |  www.meijernuland.nlwww.meijernuland.nl

20%
KORTING

OP VLOEREN 
Geldig van

16 t/m 29 november

Voor elke stijl
een vloer!
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DEEL JE WOONKAMER IN TWEEËN
Met een Ensuite, de separatiewand in de woonkamer, deel je 
een woonkamer in tweeën. De Ensuites zijn verkrijgbaar in vier 
verschillende varianten zoals deze MODERN UITVOERING.

INTERESSE? Neem contact met ons op of vraag een 
prijsindicatie op via de site! Paul helpt je graag!

Eigenaar: Paul Ligtvoet  
Nijverheidsweg 8  Oisterwijk  |  013 - 521 06 33 
info@ensuite.nl  |  www.ensuite.nl

Tussen de 
schuifdeuren

MODERN

Op de doordeweekse dagen bijvoorbeeld kiezen voor gezond 
en in het weekend wat zondigen. Door af en toe te zondigen 
is je nieuwe eetpatroon namelijk veel langer vol te houden.

Daarnaast is het belangrijk om niet op dieet te gaan. Een 
dieet lijkt aantrekkelijk, doordat je vaak snel afvalt en dus 
snel resultaat ziet. Maar een dieet is slechts tijdelijk en de 
kans om terug te vallen in oude eetgewoontes is groot. 
Als je gewone producten blijft eten, dan is de kans op een 
blijvend resultaat veel groter.  

Tot slot is het belangrijk om haalbare en duidelijke doelen 
op te stellen. Door met kleine stappen te beginnen, boek je 
uiteindelijk meer resultaat dan wanneer je direct het hele 
roer omgooit. 

Bel me eens voor een gratis telefonisch 

intakegesprek. De vervolgconsulten kunnen 

bij mij thuis plaatsvinden of in jouw eigen, 

vertrouwde omgeving.

Als personal voedingscoach coach ik 
mensen die op zoek zijn naar een gezonder 

eetpatroon of graag een paar kilo willen 
afvallen. De weegschaal is bijzaak. Het gaat 
erom dat mensen meer energie krijgen en 
lekkerder in hun vel zitten. De kilo’s volgen 

dan vaak vanzelf.

Wie wil dat nou niet? 

Afvallen met
een blijvend 
resultaat

Gerstakker 7, ’s-Hertogenbosch
06-30195778 

info@personalvoedingscoach.nl
www.personalvoedingscoach.nl

dan vaak vanzelf.

Om een nieuw en gezond eetpatroon lang vol te blijven 
houden, is het belangrijk om op zoek te gaan naar 
balans. De 80/20 regel kan daarbij een houvast zijn.
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SHOP JE FEESTELIJKE CADEAUS
28 NOVEMBER

BEAUTY BY ESTHER
Deken van Roestellaan 27, Rosmalen

VAN
12.00
TOT

17.00

Speciaal voor de feestdagen organiseert Estetiq een 
shopevent voor al uw feestelijke cadeaus. Zowel voor 
dames als heren en tevens mooi als relatiegeschenk.

Een visagiste van Idun Minerals geeft u vrijblijvend 
make-up advies, een geurspecialist die met u de 

perfecte geur uitzoekt en een huidspecialist geeft u
het beste advies in huidverzorging en voeding.

VVele mooie cadeauartikelen vanaf €4,95.
Kom langs of maak een afspraak.

Geef een jaar lang lezen cadeau! 
Met een cadeaubon geniet je een jaar lang van een 
Huis73 bibliotheek abonnement.* 
 
 
ONTDEK ons aanbod en maak kennis voor  € 25
VERDIEP je verder en krijg meer voor   € 45
BELEEF alles en mis niets voor    € 55 
 
 

*Het abonnement stopt automatisch na een jaar, maar verlengen mag natuurlijk altijd. De 
cadeaubon is in te leveren op onderstaande vestigingen.

Den Bosch | Rosmalen | Vught | Berlicum | Sint-Michielsgestel | Boxtel

CADEAUBONNEN

Geef een jaar lang lezen cadeau! 
Met een cadeaubon geniet je een jaar lang van een 
Huis73 bibliotheek abonnement.* 
 
 
ONTDEK ons aanbod en maak kennis voor  € 25
VERDIEP je verder en krijg meer voor   € 45
BELEEF alles en mis niets voor    € 55 
 
 

*Het abonnement stopt automatisch na een jaar, maar verlengen mag natuurlijk altijd. De 
cadeaubon is in te leveren op onderstaande vestigingen.

Den Bosch | Rosmalen | Vught | Berlicum | Sint-Michielsgestel | Boxtel

CADEAUBONNEN



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

PRIVATE SHOPPING
VEILIG EN VERTROUWD!

Boetiek 24  |  Schoonstraat 24, Heesch  |  0412-450440  |  www.boetiek24.nl  |       boetiek24      

Om het private shopping ook 
overdag mogelijk te maken
zijn onze openingstijden 

aangepast:

We zijn geopend van
dinsdag t/m zaterdag van
10.00 uur tot 17.00 uur.
Vóór en na sluitingstijd 

kun je geheel vrijblijvend 
privé komen winkelen.

Bel daarvoor naar 
0412-450440 of stuur een 

mailtje naar info@boetiek24.nl

JE BENT WELKOM!
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Ik stel orde
op jouw zaken
Marisca van Gent is boekhouder. En niet zomaar één. Nee, Marisca 
verzorgt als De Brabantse Boekhouder met veel plezier de fi nanciële 
administratie van vele - veelal kleinere - ondernemers. Naast het 
werk dat ze verricht voor zzp’ers, eenmanszaken en vof-eigenaren 
kun je Marisca ook inhuren als interim-boekhouder en is ze ook 
particulieren van dienst. 

Daarbij richt ze zich, zoals de bedrijfsnaam al impliceert, voornamelijk op klanten 
uit Brabant, maar in principe zou De Brabantse Boekhouder ook landelijk kunnen 
opereren omdat het contact met klanten door het gebruik van speciale software 
voornamelijk via internet verloopt. Zonder daarbij het persoonlijke contact uit het 
oog te verliezen. 

Marisca heeft een duidelijke verklaring waarom kleinere ondernemers 
zich zo bij haar bedrijf thuis voelen: “Zij voelen zich vaak niet 
serieus genomen door grotere administratiekantoren. Dat is wat 
De Brabantse Boekhouder anders maakt: Klanten kunnen mij 
altijd bereiken en waarderen het persoonlijke contact, de 
laagdrempelige manier van werken en de gunstige tarieven.” 

Ik neem de boekhouding graag uit handen zodat 
de ondernemer kan doen wat hij of zij het liefste doet: 
Ondernemen!

Adriaen Willaertstraat 55, Den Bosch
06-52673345 
info@debrabantseboekhouder.nl 
www.debrabantseboekhouder.nl

Ben jij op zoek naar 
een boekhouder waar 
je op kan rekenen?

De ondernemer ontzorgen, 
die uitdaging neem ik graag 
met beide handen aan. Met 
als doel voor ogen de kostbare 
ondernemerstijd vrij te maken 
door de administratieve en 
fi scale taken (deels) over te 
nemen.

De Brabantse Boekhouder is 
voornamelijk gericht op:
• Zzp, eenmanszaak en vof
• Particulier
• Interim-opdrachten

Marisca heeft een duidelijke verklaring waarom kleinere ondernemers 

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

Daarbij richt ze zich, zoals de bedrijfsnaam al impliceert, voornamelijk op klanten 
uit Brabant, maar in principe zou De Brabantse Boekhouder ook landelijk kunnen 
opereren omdat het contact met klanten door het gebruik van speciale software 
voornamelijk via internet verloopt. Zonder daarbij het persoonlijke contact uit het 

• Interim-opdrachten

Kan jij
hulp of advies 

gebruiken?
Laten we even 

bellen!

Marisca van Gent

  Een mooi portret 
van je geliefde huisdier?

Baas&Beest fotografi e
Eigenaresse: Eva Langens  |  06 17 286 707
info@evalangens.com  |  www.baasenbeest.com

OOK VOOR EEN PORTRET VAN JE 

HUISDIER KUN JE TERECHT BIJ 

BAAS&BEEST FOTOGRAFIE. 

Maak ook eens een 
afspraak met 
Baas&Beest Fotografi e!

BEKIJK DE 

WEBSITE VOOR 

MEER INFO!



Mario’s Vloeren
De specialist op het gebied van pvc, tapijt, trapbekleding, marmoleum en raamdecoratie!

Openingstijden  
Dinsdag & woensdag 

9.30 - 13.00 uur
Vrijdag 9.30 - 20.00 uur    

Zaterdag 9.30 - 16.00 uur 
Ook op afspraak geopend!Mario’s Vloeren

De specialist op het gebied van pvc, tapijt, trapbekleding, marmoleum en raamdecoratie!

Zoekt u een specialist op het 
gebied van pvc vloeren, dan 

bent u bij Mario’s Vloeren 
in Berlicum aan het 

juiste adres. 

Ook voor tapijtvloeren, 
marmoleumvloeren, 

trapbekleding en 
raamdecoratie kunt u bij 

ons terecht. Door onze 
jarenlange ervaring en 
volledige inzet bent u 

altijd gegarandeerd van 
een perfect en duurzaam 

resultaat. 

Mario en Nancy van den Boom

Kerkwijk 89, Berlicum   
06-29065619  

mariosvloeren@outlook.com  
www.mariosvloeren.nl
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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

3

4

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
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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!
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Coupletweg 46 Rosmalen  |  06-30789989
 info@type-uniek.nl  |  www.type-uniek.nl

GOED LEREN TYPEN IS 
EEN INVESTERING VOOR 

DE TOEKOMST!

ROS
+ 

DBO

Leren typen
   op de
  basisschool
Bij Angelique van Type-Uniek leren kinderen uit de 
groepen zes, zeven en acht efficiënt blind typen in 
slechts tien tot twaalf weken. Angelique geeft 
typeles in groepsverband op basisscholen in de 
regio Rosmalen, ook wordt er typeles gegeven bij 
Angelique thuis in huiselijke sfeer.

Thuis oefenen de kinderen hun lesstof op een 
laptop. Het zijn mooie, nieuwe onderwijsmaterialen 
waar kinderen graag mee aan de slag gaan.

Een goede typecursus 
op de basisschool onder en 
na schooltijd is niet alleen 
belangrijk voor de toekomst 
van kinderen, maar ook 
tijdens de schoolcarrière 
kan het goed van pas 
komen.

Nederhof 3b, Berlicum  |  06-41767164  |  info@bubbelsbabyspa.nl  |  www.bubbelsbabyspa.nl
  Bubbels Baby Spa  |  Bubbels Baby Spa is alleen geopend op afspraak.

Floaten en
babymassage

Nederhof 3b, Berlicum  |  
Bubbels Baby Spa  |  

Michelle Verzandvoort

Tijdens het fl oaten drijft je baby 
door middel van een drijfring in de 
babyjacuzzi. De tegendruk van het 

warme water zorgt voor verlichting 

bij krampjes en obstipatie, maar ook 

bij refl ux en overstrekken. Het is een 

echte work-out voor je baby die een 

half uur intensief beweegt. Dat 

versterkt de spieren en botten en 

helpt je kindje beter ontspannen.

Aansluitend volgt de babymassage. 
Voorgedaan door mij op een 

massagepop en gegeven door de 

ouders zelf. Na afl oop van de sessie 

zijn de kleintjes vaak zo moe dat 

ze langer en dieper slapen. Iedere 

sessie in onze spa is een privésessie 

waardoor je kleintje in alle rust kan 

ontspannen.

‘VOOR BABY’S
VAN 0 TOT 12 
MAANDEN’

echte work-out voor je baby die een 

half uur intensief beweegt. Dat 

versterkt de spieren en botten en 

helpt je kindje beter ontspannen.

Aansluitend volgt de babymassage. 
Voorgedaan door mij op een 

massagepop en gegeven door de 

ouders zelf. Na afl oop van de sessie 

zijn de kleintjes vaak zo moe dat 

ze langer en dieper slapen. Iedere 

sessie in onze spa is een privésessie 

waardoor je kleintje in alle rust kan 

ontspannen.

‘VOOR BABY’S
VAN 0 TOT 12 

Gratis 
loopbaanadvies
Vanaf 1 december
weer mogelijk!
Gratis loopbaanadvies voor 
iedereen die een volgende stap 
wil of moet maken in werk.
Met de ‘NL Leert Door subsidie’ 
kunnen 50.000 mensen loop-
baanadvies krijgen. Iedereen tot 
de pensioen gerechtigde leeftijd 
komt hiervoor in aanmerking. Het 
maakt niet uit of je op dit moment 
werknemer, werkloos, zzp’er of 
zelfstandig ondernemer bent.

Wil jij één van
deze 50.000 zijn?
Meld je dan nu al aan.

Carolina van Rooy  |  06 52633681 
info@coachcaro.nl  |  coachcaro.nl  

Carolina 
van RooyNeem contact 

op met:
www.coachcaro.nl
Carolina van Rooy

06 52633681
info@coachcaro.nl
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Creëer de mooiste combinaties!

Achter de Driesprong 1, Rosmalen  |  073 - 521 88 71
www.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute  |         juwelierschutewww.juwelierschute.nl  |         Juwelier Schute  |         juwelierschute

Creëer de mooiste combinaties!

In de collectie wordt geen trend overgeslagen! Voor sieraden is 
slechts één regel van toepassing: ‘more = more’. Daarom zijn deze 
fi jne 14 karaats gouden sieraden van Jackie speciaal ontworpen om 
gelayerd te dragen. Creëer de mooiste combinaties! Drie colliers, 
twee armbanden en zes ringen aan één hand zijn geen uitzondering. 
Kom gewoon even langs en wij laten je alle mogelijkheden zien.
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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.
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Ms More is een 
schoonheidssalon en 

nagelsalon, gespecialiseerd 
in behandelingen voor 

gezicht, lichaam en handen 
en voeten. De zaak van

Vera Hensen, Sonja 
van Dijken en Jill van Eijk 

is gevestigd aan de 
Burgemeester 

Godschalxstraat 39 in 
Den Bosch. 

Je bent van harte welkom!

Het team van Ms More staat klaar om met veel enthousiasme en 
passie hun vak uit te oefenen en jou de beste behandeling te geven 
met een vakkundig, eerlijk en onderbouwd advies. Wat dacht je van 
een complete Skin Experience?

De Skin Experience bestaat uit: 
• Alpha-H Peeling • Skin Fitness Golden Treatment • Microneedling 

De Alpha-H Peeling is een krachtige peeling 
op basis van 30% à 40% fruitzuren om op 
een effectieve, grondige en vooruitstrevende 
manier de huid te exfolieren en te verdunnen. 
Tegelijkertijd wordt de huid weer opgebouwd 
en verdikt doordat de productie van collageen 
en elastine toeneemt.

De Skin Fitness Golden Treatment is een 
krachtige, effi ciente en stimulerende bind-
weefselmassage waarbij de doorbloeding
wordt gestimuleerd en de afvalstoffen worden afgevoerd.

Een microneedling behandeling is een vorm van Collageen 
Inductie Therapie. Dit is een zeer effectieve manier om de 
huid in de diepte te vernieuwen en verstevigen. Door 
iedere behandeling wordt de aanmaak van collageen en 
elastine (bindweefsel) gestimuleerd en wordt uw huid 
steviger en gladder.

Burgemeester Godschalxstraat 39
Den Bosch (Empel)

073-2110010
info@msmore.nl
www.msmore.nl

Bent u benieuwd wat deze behandelingen en onze 
producten voor uw huid kunnen betekenen? 

Kom gerust langs voor een vrijblijvend en kosteloos 
adviesgesprek of maak een afspraak voor een behandeling.

Ervaar onze

Skin Experience

Onze 3 fi jnste 
behandelingen

nu samen
voor € 235,-

i.p.v. € 272,50
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Functionele,  mooie rondingen
1902

2003

Pastoor van Beugenstraat 35, Oisterwijk  |  info@kooskluytmans.nl  |  www.kooskluytmans.nl  |  013 - 5284815 

Neem nou Flint, met al z’n opties.
Een uitgebreid programma met banken, divans en 
aanbouwelementen die zo geconstrueerd zijn dat er grote 
en kleine opstellingen mee gemaakt kunnen worden; in een 
hoek van negentig graden of een spannende schuine 
combinatie. De organische vormen van de zittingen en de 
armdelen geven Flint een vriendelijke uitstraling die wordt 
versterkt door de royale, losse zitkussens. Flint is één brok 
energie, een design dat op eigen kracht zijn plek in de 
kamer opeist. 

En... u ziet het aan de verfi jnde afwerking, u voelt het
als u gaat zitten. Dit is een echte Leolux!

We zijn er trots op dat we ons een ‘Leolux Select Store’ 
mogen noemen.
Wij tonen u een ruime collectie in een herkenbare
Leolux-studio. U bent hier beland bij een specialist,
met de nieuwste modellen en actuele kennis van zaken.

Functionele,  mooie rondingen
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Kruisstraat 52  •  5249 PA Rosmalen  •  06-122 083 46
info@inonsstraatje.nl  •  www.vleespakkettenuitonsstraatje.nl

Sucade
Hacheevlees

Soepvlees
Riblappen

Rosbief
Braadstuk

Kogelbiefstuk
Rundergehakt

Entrecote

Runderhamburger
Rundersaucijs

Tartaartjes
Schenkel

Mergpijpjes
Stoofl appen
Baklappen

Biefstukreepjes
Biefstuk

Runderhaas

Wat zit er in een pakket?

AANBIEDING
Kwaliteits-vleespakketten van 

onze eigen blonde 
d’Aquitaine runderen

w.vepetitsat.nEerk es, hej le

Pakketten van 10 kg à € 13,95 per kg.
Diepgevroren, past in 1 diepvriesla.
Alles verpakt per 2 personen.

Kennismakingspakket
€ 10,95 per kg
incl. 2 worstenbroodjes van het eigen gehakt.

Zolang de voorraad strekt. Contant betalen of pinnen.

Wil jij...
• De taalontwikkeling

van je kindje stimuleren?
• Je dreumes de kans geven 

om ook met jou te praten, in 
plaats van alleen andersom?

• Meer inzicht in de gedachten 
en gevoelens van je kindje?

• Je kind meer
zelfvertrouwen geven?

• Minder frustratie bij je kind, 
maar ook bij jou?

• Minder driftbuien?
• Meer positieve interactie

met je kind?
• Een betere band

tussen jou en je kind?

Geef je kind een stem
met baby- en kindergebaren!

Hanneke Gouw  |  Jagersingel 18, Rosmalen
06 30 54 52 73  |  info@kinderpraktijk-amare.nl
www.kinderpraktijk-amare.nl

NEEM CONTACT OP VOOR 
EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK.

jouw kind!
Hulp voor en advies over

@kinderpraktijkamare

[OPEN]

Podotherapie Schuts Postbus 66 - 5473 ZH Heeswijk-Dinther
www.podotherapieschuts.nl - info@podotherapieschuts.nl - 0413-310237
Locaties:  Heeswijk-Dinther, Berlicum, Vinkel, Rosmalen/Groote Wielen

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ingegroeide
teennagel?

Voorkom veel pijn en een operatie!
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling,

het herstel en preventie van
het ingroeien van de nagel.

Problemen met
lopen en bewegen? 

Laat ons meedenken 
voor een mogelijke 

oplossing.

een stap verder zet ten

Podotherapie Schuts Groote Wielenlaan 85, 5247 JH Rosmalen
www.podotherapieschuts.nl - info@podotherapieschuts.nl - 0413-310237 
Locaties:  Heeswijk-Dinther, Berlicum, Vinkel, Rosmalen/Groote Wielen

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Kindervoet
Twijfelt u over de stand van de voeten?

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen
en behandelen van de kindervoet.

Problemen met
lopen en bewegen? 

Laat ons meedenken 
voor een mogelijke 

oplossing.

een stap verder zet ten



GA VOOR DE NIEUWE CITROËN C3

Autorijden was nog nooit zo leuk

Den Bosch Rietveldenweg 58 A  |  073 621 9023
Waalwijk Zanddonkweg 2  |  0416 33 33 21
Genderen (occasion center) Genderensedijk 11  |  0416 35 11 05

info@vosgewoongoed.nl  |  www.vosgewoongoed.nl

Autorijden was nog nooit zo leuk
De nieuwe Citroën C3 tilt het design van compacte auto’s naar een geheel 
ander niveau. Met zijn kleurrijke accenten en optionele opvallende Airbumps 
is het de perfecte stadsauto waarmee u gegarandeerd hoofden zult laten 
draaien. U kiest zelf in welk thema u uw auto uit laat voeren. Ontdek wat er 
allemaal achter dit frisse, nieuwe uiterlijk schuilt.

 De nieuwe Citroën C3 is een bijzonder 
charismatische persoonlijkheid. De 
energieke look-and-feel gaan veel verder 
dan het design. Het dynamische karakter 
van de auto past bij elke gebruiker. 
Ga vol frisse energie op weg en laat u 
verbazen. 

 Parkeren is nooit meer een probleem 
 Er zijn tal van high-tech opties om 
uw auto mee uit te breiden. Het 
3D-navigatiesysteem is voorzien 
van spraakherkenning, met de 
dodehoekbewaking mist u nooit 
meer een motorrijder in uw dode 
hoek en de achteruitrijcamera maakt 
fi leparkeren een eitje. Met de optionele 
ConnectedCAM legt u gemakkelijk al uw 

rijervaringen vast. Zo kunt u die prachtige 
bergrit ook na de vakantie nog herbeleven 
en komt de camera daarnaast ook van 
pas als u in een ongeval belandt. 

 De nieuwe Citroën C3 is de ideale 
stadsauto 
 Met een lengte van minder dan vier meter 
is de nieuwe Citroën C3 een bijzonder 
praktische auto om door drukke gebieden 
te manoeuvreren. Ondanks zijn geringe 
lengte hoeft u echter geen concessies te 
doen in interne ruimte. De bagageruimte 
heeft een indrukwekkende inhoud van 
maar liefst driehonderd liter. Kleinere 
spullen kunt u met gemak kwijt in het 
brede dashboardkastje met een inhoud 
van 6,25 liter. 

4342



 Wij bieden medische microneedling aan, ook wel Collageen Inductie Therapie 
(CIT) genoemd. Dit is een zeer effectieve manier om de huid in de diepte te 
vernieuwen en te verstevigen. Door iedere behandeling wordt de aanmaak 
van collageen en elastine gestimuleerd en wordt uw huid steviger en gladder.

ELAN Clinics maakt gebruik van het eerste FDA goedgekeurde medische 
microneedling systeem ter wereld: de SkinPen. Hierdoor tillen we medische 
microneedling naar het allerhoogste niveau.

Zou u willen dat de structuur van de huid verbetert, (acné)littekentjes 
verdwijnen, een pigmentprobleem of beginnende huidveroudering wordt 
aangepakt? Dan is microneedling wellicht iets voor u. Bij microneedling met 
de Skinpen maken we met behulp van een speciale pen, met daarop een 
kop met naaldjes, microscopisch kleine gaatjes in de huid. De behandeling 
stimuleert de aanmaak van collageen en elastine en verfi jnt de huidstructuur. 
Bovendien zorgt deze behandeling voor een betere opname van actieve 
werkstoffen ten behoeve van de huidverbetering. De huid wordt sterker, 
egaler van kleur, weerbaarder en veerkrachtiger. 
 
 Bent u benieuwd wat onze behandelingen en 
producten voor uw huid kunnen betekenen? 
  Kom gerust langs voor een vrijblijvend 
en kosteloos adviesgesprek of maak een 
afspraak voor een behandeling.
 
 Drs. Alice van der Linden, cosmetisch arts
Mariëlle van Gestel, schoonheidsspecialiste 

Microneedling
Kent u deze huidverbeterende behandeling al?

Mooi Medisch Sportief gaat verder onder een nieuwe naam: Elan Clinics!
Elan staat voor bezieling, enthousiasme en gedrevenheid. Eigenschappen 
die goed bij ons passen. Een nieuwe naam, een nieuwe uitstraling, maar 
met vertrouwde kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Bij Elan Clinics 
kunt u terecht voor rimpelinspuitingen 

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

littekencorrecties en behandelingen tegen 
verschillende huidaandoeningen 

en migraineklachten.

Achterstraat 4 Helvoirt
06 - 170 28 131

helvoirt@elanclinics.nl
www.elanclinics.nl/helvoirt

“Als cosmetisch arts vind ik het een mooie 
uitdaging om uw natuurlijke schoonheid te 
benadrukken en u een frissere uitstraling te 
geven. Met subtiele veranderingen kunt u 
al een groot effect bereiken, zonder dat uw 
omgeving doorheeft dat u ‘iets’ heeft laten 

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

langs te komen voor een advies.”

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

Alice van der Linden & Mariëlle van Gestel 

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

ModeModeMode VOOR IEDERE 
VROUW

Onze merken
Elsewhere - Masai - Kenny S - Ophilia - Sani Blu - Simclan

Vetono - Yellow Label - Zeitlos - Zilch
Basic

Anna Montana - BF-jeans - Kunert - Slippely - Stehmann
Sieraden - Zsiska

U kunt bij ons terecht voor 
maat 34 t/m 46 en voor de +lijn 46 t/m 54.

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

Voor een waardig en respectvol afscheid

Wielevenweg 22, Tilburg  |  013-5907716

EIGEN 
OPHAALDIENST

Ook bij uw 
dierenarts

Dierencrematorium MEMORIA Tilburg

Wij beschikken over een eigen ophaaldienst, maar u kan desgewenst zelf uw 
overleden huisdier naar ons toe brengen om daar in alle rust afscheid te nemen. 

Neem gerust contact met ons op en wij zullen zorgen dat u en uw geliefde  
overleden huisdier met veel liefde en persoonlijke aandacht ontvangen worden.

Een mooie herinnering kan volgens ons alleen ontstaan indien het afscheid respectvol 
en waardig is. Daarom zullen we met onze persoonlijke benadering, grote betrokkenheid, 
inlevingsvermogen en vooral veel liefde zorgdragen voor een waardig en respectvol 
afscheid van uw geliefde huisdier, zelfs in het weekend en de avonduren.



kinderopvang in Rosmalen, 
’s-Hertogenbosch en Vlijmen

Spirealaan 8, Rosmalen | www.onskindbureau.nl | info@onskindbureau.nl | 073- 8511155
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Chillen na een lange schooldag

Ontwikkel jezelf en groei samen

Vraag het de kinderen!

De wereld ontmoeten is ons motto!

Ontwikkeling van A tot Z

4Huisstijlhandboek kindcentrum de hoven

Logo

Er is 1 logo: Het beeldmerk en de tekst ‘kindcentrum de hoven’. 
Het beeldelement komt het best tot zijn recht met veel witruimte eromheen.
 

Voor uitzonderingen geldt dat er toestemming moet zijn verleend door CreCs Creatie & Concept. 

Basiselementen
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Leren en groeien van binnenuit

Aandacht voor de aard van ieder kind

Deze 
maand 

stellen wij u 
voor aan:

Niemand is zoals jij!Dé BSO voor (bijna) 
zelfstandige tieners!

Kinderparticipatie
Ruimte voor eigen ideeën en initiatieven!

Zelfstandigheid
Voorbereiding op de middelbare school!

Tieners
Alleen maar leeftijdsgenoten om je heen!

Huiswerkbegeleiding
Werken aan je schoolprestaties!

Een plek alléén voor de oudsten!

Lisa Robbins

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

Lisa Robbins

Prinses Margrietstraat 26 Rosmalen 

Lisa Robbins

Maak 
snel je 

afspraak!

BIJ EEN
NIEUWE SET

GELLAK
2E PERSOON 

VOOR DE HELFT
VAN DE PRIJS

Behandeling vanaf € 25,-

November
aanbieding!

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

Alles voor 
een goed 
hondenleven!

By Jehnna is het bedrijf van Jehnna Deems, 
gediplomeerd voedingsdeskundige voor honden.
Zij geeft voedingsadviezen op maat. Daarnaast verkoopt 
zij ook voeding en lekkere gedroogde snacks voor uw 
viervoeter.

Uw bestelling kan verzonden worden via de pakketdienst, 
gratis aan huis worden bezorgd in Den Bosch en 
Rosmalen op de vrijdagmiddag met haar eigen 
bezorgroute of u kunt uw bestelling afhalen op afspraak.

Bent u op zoek naar natuurlijke snacks of ander voer 
voor uw hond? Is uw hond een slechte eter? Maak een 
afspraak via de e-mail en kom wat proefmonsters 
ophalen!

Jehnna

Uw Hondenleven – By Jehnna
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WAALWIJK

Mooie comfortabele en betaalbare tuinmeubelen. Een kleurrijke collectie met oog voor detail.
Design meubelen voor ieder budget. Kom naar onze mooie showroom en laat u informeren en inspireren!

SHOWROOM WAALWIJK
TUINTREND
Prof. Lorentzweg 18,
5144NP Waalwijk
The Netherlands

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk
www.tuintrend.nl
+31735990100
sales@tuintrend.nl

@tuintrendwaalwijk
@tuintrendwaalwijk

Bellevue low dining set, gepoedercoat aluminium frame gecombineerd met teakhout. De tafel is 240 x 100 x 67 cm. 
De banken zijn 200 cm breed.

Modulaire loungeset CALMA, bestaande uit chaise longue links en rechts  231 x 88,5 cm, hoekdeel 88,5 x 88,5 cm, recht-
hoekige tafel 137 x 88,5 cm, vierkante tafel met kussen, te gebruiken als poef 88,5 x 88,5 cm. Tussenstuk 88,5 x 88,5 cm, 
ook te gebruiken als losse stoel. Poef en tussenstuk samen te gebruiken als 1 persoons ligbed.

Michigan 4-delige loungeset. Gepoedercoat aluminium met polywood (teak kleur). Hoekopstelling 249 x 249 cm, 
tafel 80 x 80 cm. Deze set is eenvoudig zelf te monteren.
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Alles voor de
 moderne man
JEANS AND MORE... 
Ben je op zoek naar een passende outfi t in de regio 
Den Bosch? Dan ben je bij JeansBarn in Rosmalen 
aan het juiste adres. 

Brede collectie
De collectie voor de moderne man is zeer compleet te 
noemen en varieert van boxershorts tot riemen en 
sokken. “Mannen kunnen hier dus terecht voor hun 
hele garderobe. En we hebben ook grotere maten,” 
aldus Frans en José die het in hun zaak graag 
gezellig maken: De koffi e staat altijd klaar! 
Parkeren is er bovendien gratis.

Deken Fritsenstraat 63 Rosmalen
 073 - 5213368

info@jeansbarn.nl  |  www.jeansbarn.nl

“Het team van JeansBarn 
voorziet je graag van 
persoonlijk advies” 

TOPMERKEN ZOALS LTB, 
WRANGLER, CARS, PETROL, 

NO-EXCESS, NOIZE, NZA 
NEW ZEALAND AUCKLAND, 
C.O.J. DENIM, HALLYARD 

EN NEW STAR, PUMA, 
MUCHACHOMALO, LEVI’S, 

SLOGGI, TEN CATE, HOM EN 
SCHIESSER

JEANSBARN BIEDT OOK 
EEN RUIME KEUZE 
AAN BEDRIJFS- EN 
PROMOTIEKLEDING

Frans

Kom langs, 
we zien je graag!

Alles voor de
 moderne man
JEANS AND MORE... 
Ben je op zoek naar een passende outfi t in de regio 
Den Bosch? Dan ben je bij JeansBarn in Rosmalen 
aan het juiste adres. 

Brede collectie
De collectie voor de moderne man is zeer compleet te 
noemen en varieert van boxershorts tot riemen en 
sokken. “Mannen kunnen hier dus terecht voor hun 
hele garderobe. En we hebben ook grotere maten,” 
aldus Frans en José die het in hun zaak graag 
gezellig maken: De koffi e staat altijd klaar! 
Parkeren is er bovendien gratis.

Wij staan al meer dan 40 jaar 
voor eenvoud en vakmanschap.

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

Wij bieden ook afhaal- en bezorgdiensten.
Kijk op www.lamiat.nl voor menu en meer details.

Schoolstraat 34  •  Rosmalen  •  073 822-0823 
Gratis parkeren voor de deur

Ma & di gesloten - wo t/m zo 16.00-22.00 uur.
Za & zo ook open voor lunch van 11.00-14.30 uur

La Miat is de plek waar u kunt 
genieten van een gezellige sfeer, 

vriendelijke gastvrijheid en de delicate 
en originele Thaise smaak.

La Miat betekent passie voor details
Kom en ervaar met elkaar en probeer het beste Thaise eten in de stad. 

Speciale november aanbieding
Koop een voorgerecht en krijg een voorgerecht
gratis bij inlevering van deze advertentie.

Bent u nieuwsgierig en wilt u dit ook ervaren? 
Reserveer vooraf via www.lamiat.nl.

NIEUW! Gerechten van de maand: slechts € 12,50 bij afhalen

Pro� teer nu van 
20% korting 

bij afhalen en 
10% korting bij 

bezorging

Like ons op 
www.facebook.com/rosmalenbruist
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Goede service
 voor jou...
en jouw scooter! Wij repareren alle 
merken scooters, brommers en 
snorfi etsen. De werkplaats beschikt 
over al het A-kwaliteit gereedschap 
dat nodig is om je scooter te 
repareren of te onderhouden.

Kasteeldreef 38K ’s-Hertogenbosch  |  06 822 644 17   |  info@jaspervosscooters.nl  |  www.jaspervosscooters.nl

Kom gezellig langs bij 
Jasper Vos 
Scooters!

Gevers Tuinprojecten 
zet de bloemetjes buiten
Van een tuin met veel terrastegels, een Engelse tuin, kunstgras of juist veel 
verschillende siergrassen tot complete watertuinen inclusief verlichting: 
Gevers Tuinprojecten verzorgt het allemaal!

Schoolstraat 30 Rosmalen  |  06-36486119  |  geversgroen@hotmail.com
www.geverstuinprojecten.nl

Share-Fit. Méér dan alleen
een sportschool!

Akkerstraat 34  Nuland  |  073-6898654  |  info@share-fi t.nl  |  www.share-fi t.nl

Ben jij op zoek naar een sportschool waar jij je thuis voelt? Waar je geen nummer 
bent en waar je je gehoord voelt? Dan ben je bij Share-fi t op het juiste adres.

Mijn naam is Sharon Petterson. Ik ben 32 jaar oud en mag met trots 
zeggen dat ik van mijn passie mijn werk heb gemaakt. Samen met mijn 
moeder en mijn geweldige team runnen wij Share-Fit al bijna zes jaar. 
We zijn een hecht team en dat dragen wij ook graag uit naar buiten.

We begonnen als een leuk familiebedrijfje en zijn uitgegroeid 
tot een groot, succesvol sportcentra waar de gezelligheid en 
persoonlijkheid van het familiebedrijf er nog steeds is. 
Wij hebben verschillende programma’s waar jij aan kunt 
deelnemen. Reguliere lidmaatschappen, small group 
trainingen, Lijfstyle programma’s en fi t plannen.
  
Wil je graag een proefl es bijwonen?
Neem gerust contact met ons op. GEZELLIGHEID, 

VAKKUNDIGHEID EN 
VEILIGHEID STAAN 

BIJ ONS VOOROP



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!

5554



Met een glimlach van alle kinderen en een hoop gegil en geklap word ik enthousiast 
verwelkomd op de groep. Door de gitaartas op mijn rug weten de kinderen al wat 
we gaan doen: Muziek maken!

We zingen en spelen samen het goedemorgen lied. Handpop beer Patrick 
zingt gezellig mee. De jongste baby’s beginnen te trappelen wanneer ik ze 
persoonlijke aandacht geef en beer Patrick dichterbij komt. De oudere 
kinderen zingen mee en zwaaien terug naar Patrick. Bij elk thema verzinnen 

we nieuwe liedjes en activiteiten; het is dus altijd weer een 
verrassing wat we gaan doen. De nieuwsgierigheid van de 

kinderen wordt geprikkeld als de tas tevoorschijn komt. 

“Kan je raden, wat zit er in de tas?” Ik schud zachtjes 
met de tas. Het wordt muisstil. Ik haal twee samba’s 
tevoorschijn en laat horen welk geluid ze maken. Ook alle 
kinderen krijgen twee samba’s in hun hand. Ik pak mijn gitaar 
en de kinderen schudden met de samba’s mee op de muziek. “En nu 
is het helemaal stil.”  Ik houd de samba’s stil in de lucht. De kinderen doen mee. Het 
is helemaal stil, totdat we het spel opnieuw spelen. Dat is spannend! Tot slot nog één 

liedje: “Dag allemaal, dat was het weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer!”  
Tijdens de muzieklessen zingen we (schoot)liedjes en spelen op muziekinstrumenten. 

We kruipen, stappen, dansen maar ook creëren we ontspannende 
luistermomenten.

Met de muziekactiviteiten stimuleert Brechtje de algehele en muzikale 
ontwikkeling van de kinderen. Zoals bijvoorbeeld de ritmische en motorische 
ontwikkeling die nodig is bij het schudden met de samba’s, of de sociaal 
emotionele ontwikkeling bij het gedag zingen met beer Patrick. Tijdens een 
lied waarbij we dierengeluiden maken of raadspelletjes waarbij je de klank 

moet raden stimuleer je het auditieve- en concentratievermogen.

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

PEDAGOGISCHE COLUMN/KINDEROPVANG ’T GOUDVISJE 

Brechtje van den Houten, Pedagogisch Muziekspecialist bij Kinderopvang ’t Goudvisje, 
vertelt over haar muzieklessen. Hoe kinderen reageren op en met muziek en welke 
ontwikkelings gebieden, naast de muzikale ontwikkeling, door muziek gestimuleerd worden. 

Muziek met Brechtje MEER DAN ALLEEN HAAR
Bij LOKZ kunt u terecht voor een totale 
beleving onder 1 dak. Kom langs bij de Hair 
bar, Brow bar, Lash Bar of Boutique met 
leuke sieraden, kleding en accessoires of 
maak online een afspraak. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.lokz.nl. 
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Natasja Buster-Teulings werkt al 30 jaar in de gezondheidszorg, specifi ek de ouderenzorg. 
Ze was op zoek naar meer diepgang in het verlenen van ondersteuning en vond die in 
voetrefl extherapie. “Vanuit mijn eigen praktijk wil ik ook andere mensen laten ervaren 
wat voetrefl extherapie voor je kan betekenen, mits je er voor open staat.”

De wereld om ons heen verandert in een snel tempo. Er wordt ons 
gevraagd om veel rekening te houden met de ander, en dat is natuurlijk 
een mooi streven. Maar wat doet dat eigenlijk met jouw zelf?

Je kunt er pas helemaal voor de ander zijn als je jezelf op de 
eerste plaats zet. Dat is niet egoïstisch. Jij bent de belangrijkste 
schakel in jouw leven, jouw leven is er niet eens als jij er geen 
deel van uit zou maken. Dat betekent dat goed voor jezelf 
zorgen een basis is waardoor jij er voor de ander kan zijn. Als 
jij ja zegt tegen de ander terwijl je lichaam nee zegt tegen jou 
dan geeft dat weerstand en spanning in jouw lichaam.

Dankzij voetrefl extherapie heb ik een verandering mogen 
doormaken. Van er compleet voor de ander zijn naar meer 
bewustwording van wat het voor mij betekent om er voor die 
ander te zijn en daarnaast ook trouw te blijven aan mezelf.

Voetrefl extherapie kan dat voor jou betekenen als je openstaat 
voor een verandering en toe bent aan een manier om meer 
bewustwording en zelfl iefde te ontwikkelen.

COLUMN/NATASJA

Luister naar het gefl uister van je lichaam zodat 
het niet hoeft te gaan schreeuwen...

by Taske Voetrefl extherapie  |  Koningstraat 82 Rosmalen  |  06-53269404  |  info@bytaske.nl  |  www.bytaske.nl
Dorpsstraat 109 Rosmalen  |  073-8884411  |  info@yolokappers.nl  |  www.yolokappers.nl  |   yolokapper

#hair #instagood #love #fashion
#yolo #color #yolokapper #haircuts

#products #cool #followme 
#girl #instagramers #style #hairstyle 

#fun #festivalhair #haircoloring 
#balayage #foilage #rosmalen

#haircare #kishaircare #beautiful 
#mermaidhair #haircolor
#galaxyhair #awesome

Life isn’ t perfect
BUT

your hair can be!

Durf jezelf
  te zijn!
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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 

plaidNovember 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.

Z
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J
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H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.rosmalenbruist.nl

St
re

ep
 7

 v
an

 d
e 

8 
w

oo
rd

en
 in

 d
e 

pu
zz

el
 w

eg
. H

et
 

ov
er

ge
bl

ev
en

 w
oo

rd
 is

 d
e 

op
lo

ss
in

g.
 V

ul
 v

oo
r 

1 
de

ce
m

be
r

de
 o

pl
os

si
ng

 in
 o

p 
on

ze
 s

it
e:

 w
w

w
.r

os
m

al
en

br
ui

st
.n

l

6362



THE NEW
OPEL CORSA
Nú al vanaf 

€ 17.699
www.vanmossel.nl/opel
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