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Stef Bos
‘Mensen hebben 
de behoefte om
geraakt te worden’

15 jaar
Bruist!



BIJ GOERGEN 
VINDT U HET 
ALLEMAAL!

“Dat is de drijfveer om u te blijven verrassen en 
met alle plezier, aandacht en expertise te helpen. 
Bij ons is alles mogelijk. Wij worden graag 
uitgedaagd! Wij bieden u een persoonlijk advies 
en kijken graag mee naar slimme - en fi nancieel 
aantrekkelijke - oplossingen. Samen met u 
achterhalen wij uw specifi eke wensen en 
inventariseren we de leefsituatie bij u thuis. 
Ont  zorgen staat altijd centraal, van het maken van 
het 3D-ontwerp tot en met het realisatieproces.”

Showrooms met unieke sfeer en beleving 
De showrooms kenmerken zich door een zeer open 
karakter, brede paden, verre zichtlijnen en fraaie 
doorkijkjes. Hier vindt u de merken Siematic, 
Proline, Y-line en Systemat en diverse merken 
topapparatuur zoals Miele, Siemens, Novy, Quooker 
en Bora. Van landelijk en design tot greeploos en 
eigentijds, bij Goergen vindt u het allemaal.

SHOWROOMS: Ekkersrijt 4141, SON  -  0499 49 11 00  |  Nijverheidsweg 17-18, STEIN  -  046 433 13 67
WWW.GOERGENKEUKENS.NL

VAN LANDELIJK EN DESIGN  
TOT GREEPLOOS EN EIGENTIJDS

Goergen Keukens heeft al meer dan 90 jaar ervaring op keukengebied. Yves, 
vestigingsmanager in Son: “We blijven innoveren in het samenstellen van de mooiste 
keukens door gebruik te maken van de beste merken en de nieuwste technologieën. 
We willen graag de beste service en kwaliteit leveren voor tevreden klanten, zoals u.”

Nieuw: SieMatic SLX 
Vastpakken wordt een nieuwe belevenis door een 
compleet opnieuw ontwikkelde greep uitsparing. 
De perfecte hoek, een 
prachtige structuur en de 
materiaalkeuzes zijn absolute 
blikvangers. Kortom; de 
nieuwe lijn van SieMatic 
is een lust voor het oog.

De SLX Pure komt op een bijzondere manier tot 
uitdrukking in de luxueuze glazen vitrines met 
visueel zwevende schappen. Lichtbanen zijn subtiel 
weggewerkt in de greepuitsparingen. Dit versterkt 
onder andere het zwevende effect van het werkblad. 
Daarnaast is het led-licht individueel regelbaar qua 
lichttemperatuur en -sterkte. Dit zorgt voor extra 
sfeer in de keukenruimte. Yves: “Bij ons is alles 
mogelijk. Kom langs en beleef het zelf!”



ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl Collectie ‘Pia armstoel met Charlie tafel’

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens



Lichaams
types

Kan ik plaatselijk vet verbranden? 
Dit is de meest gestelde vraag die ik krijg. Nee, 

dat kan niet. Helaas hebben we zo goed als 
geen invloed op de plaats waar we het meeste 

vet willen verbranden. Dit hangt namelijk af 
van je lichaamstype.

Er zijn drie verschillende lichaamstypes: ectomorf, mesomorf 
en endomorf. De lichaamstypes hebben een verschillende 

lichaamsbouw, reageren anders op voeding en beweging en 
hebben elk een andere stofwisseling. 

Ectomorf: smalle schouders en heupen, dunne benen en 
armen, komt moeilijk aan in gewicht, vaak lange, ‘rechte’

mensen en als ze vet opslaan, is dit meestal alleen op de buik. 
Mesomorf: brede schouders, aanleg voor spieren, volle benen, 

atletisch, komt overal tegelijk aan en valt overal tegelijk af. 
Endomorf: brede heupen, smalle schouders, brede 

botstructuur, smalle enkels en polsen, traag metabolisme, 
komt makkelijk aan en valt moeilijk af. Het kan ook zijn dat je 

tussen twee lichaamstypes in zit.

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Check in het Killerbody Lifestyle boek welk type 
jij bent en ontdek welke oefeningen en voeding 

bij jou passen om je doelen te behalen.
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Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en nieuwe 
mogelijkheden. Laten we hopen dat de zon niet alleen 
letterlijk gaat schijnen, maar dat we het met z’n allen ook 
fi guurlijk weer een stuk zonniger in gaan zien. Alles lijkt 
immers een stuk minder zwaar als het zonnetje schijnt en 
we de dikke lagen winterkleding van ons af kunnen pellen.

De bruisende ondernemers in jouw regio doen er zeker ook 
alles aan om het spreekwoordelijke zonnetje in huis te zijn. 
Vol frisse voorjaars moed staan zij weer klaar om jou zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. Hoe ze dat doen? Dat lees je 
uiteraard in deze nieuwste editie van Bruist. En vergeet niet: 
na regen komt zonneschijn!

Veel leesplezier
Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

Bruisende lezer,

VOORWOORD/MAART

Sneeuw, kou, regen, gure wind... we hebben het allemaal 
voor de kiezen gekregen deze winter. En wat hebben we 
prachtige winterse foto’s voorbij zien komen. Wij zitten echter 
al met het voorjaar in onze bol. Want de twintigste begint echt 
alweer de lente en... Bruist viert deze maand haar 15-jarig 
jubileum. Je leest er alles over verderop in dit magazine.

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.
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
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Anouk Jacobs

 Like ons op Facebook.com/EindhovenBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Eindhoven 
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.

EINDHOVEN

BEST-OIRSCHOT

DE PEEL

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-15948855

Inhoud

28

31

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

Bob Vekemans

ZET VANDAAG DE EERSTE STAP
Wil jij binnenkort jouw eerste pand kopen of wil je doorgroeien met jouw portefeuille? 
Leer alles wat je moet weten om succesvoller te beleggen. Dit gaan we allemaal behandelen:
    Leren investeren in vastgoed      Vastgoed kennis opdoen      Fiscaliteit rondom vastgoed
    Vastgoedberekeningen      Financiële vrijheid bereiken

Wij trainen 
toekomstige 
vastgoedbeleggers
Leer beleggen in vastgoed. Van het 
vinden van beleggingspanden, berekenen, 
fi nancieren tot exploiteren.

Bekijk cursussen online
www. leerbeleggeninvastgoed.maatos.nl
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340



ERVAAR OOK 
HET POSITIEVE 
EFFECT VAN 
WANDELEN

ERVAAR OOK 
HET POSITIEVE 
EFFECT VAN 
WANDELEN
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Een stevige wandeling van slechts dertig minuten 
verlaagt de bloeddruk, maar dat geldt ook voor drie 
wandelingen van tien minuten. Dat is voor iedereen 
haalbaar, zelfs voor degenen die de hele dag op 
kantoor zitten. Wandelen zorgt voor een gezonder 
lichaam. Je hebt meer energie en bent niet meteen 
uitgeput als je twee trappen gelopen hebt. Met een 
uur stevig doorlopen (vijf kilometer per uur) verbrand 
je ongeveer 240 kilocalorieën. Wie een half uur per 
dag wandelt, kan in twee maanden tijd ruim een kilo 
kwijtraken zonder al te veel extra inspanning.

Bij het wandelen gebruiken we spieren en belasten 
we botten en kraakbeen. Hart en longen worden er 
sterker van en je geheugen wordt beter. Wandelen 
is  ook goed voor de biologische klok, waardoor 
inslapen en doorslapen beter zullen gaan. Zelfs de 
kwaliteit van de slaap zal verbeteren.

Weerstand 
Wandelen verbetert je stemming, maar dat geldt 
sowieso voor lichaamsbeweging in het algemeen. 

Goede (wandel)schoenen nodig of iemand die je een steuntje in de rug geeft?
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Gemakkelijk overtollige kilo’s kwijtraken, ontspannen en stress verminderen, hart- en 
vaatziekten voorkomen of zelfs een depressie verminderen. Het kan allemaal door 

simpelweg te gaan wandelen. Dus trek de stoute (wandel)schoenen aan en ga ervoor!

Lichaams beweging wordt bij een depressie steeds 
meer genoemd als een gezond alternatief voor pillen. 
Een dagelijkse wandeling van een half uur in een 
stevig tempo kan het afweersysteem versterken en 
een verkoudheid onderdrukken. Als je regelmatig 
aan lichaamsbeweging doet, word je niet alleen 
minder vaak ziek, maar je verkoudheid is ook minder 
ernstig  en duurt korter. Dagelijks wandelen, daar 
kan geen pil tegenop.

Samen of alleen
Wandel jezelf fi t, gezond en gelukkig! En dat kan 
prima in je eentje. Jij bepaalt dan hoe lang je wilt 
wandelen en in welk tempo je loopt. Maar samen 
met anderen is natuurlijk zeker zo leuk. Ga op 
zondag gezellig met je gezin een lange (bos)-
wandeling maken. Je kunt dan én van elkaar 
genieten én gezond bezig zijn. Zo voelt wandelen niet 
als een verplichting. Door samen met een vriend of 
vriendin stevig door te wandelen en ondertussen 
uitgebreid bij te kletsen, sla je  zelfs twee vliegen 
in één klap.

BRUIST/LIFESTYLE

Wandelen doet 
wonderen!
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Sfeer & beleving!
Bij RMR is iedereen met recht trots op wat ze met 
het gehele team hebben bereikt. “We waren al dé 
specialist op het gebied van totaalinrichtingen en 
keukens in het luxere hoog segment, maar nu – 
met onze nieuwe showroom – hebben we onze 
klanten zo mogelijk nog meer te bieden.” Zo straalt 
de buitenkant tegenwoordig al uit wat ze binnen te 
bieden hebben en vind je in de nieuwe showroom 
zelf, naast tal van mooie, sfeervolle voorbeeld-
interieurs, onder andere een champagnebar en 
een high end keuken van dertien meter. 
“Bovendien kunnen we de showroom ombouwen 
tot een sfeervolle en luxe restaurantsetting waar 
voortaan maandelijks een sterrenkok komt koken.”

Service & kwaliteit
14 februari 2020 brandde de oude showroom af, 14 
februari 2021 werd de nieuwe showroom geopend. 
“We hebben er met zijn allen de schouders onder 
gezet. Binnen tien dagen maakten we al een 
doorstart op een voorlopige locatie. En nadat we 
zelf het nieuwe pand hadden ontworpen, heeft een 

bevriend aannemer dit ontwerp verder uitgewerkt 
en is het pand in slechts vier maanden volledig 
opgebouwd. Al die tijd hebben we gewoon 
doorgedraaid om onze klanten dezelfde service en 
kwaliteit te kunnen bieden die ze altijd al van ons 
gewend waren. Want wij zijn pas tevreden als elke 
klant een ambassadeur is geworden van RMR!”

Een jaar geleden ging de showroom van RMR Interieurbouw volledig in vlammen op. Geen 
reden om bij de pakken neer te gaan zitten, aldus Frank Rijnen. “Integendeel, precies een 

jaar later staat er een prachtige nieuwe showroom, met nog meer sfeer en beleving.”

Directie: Frank Rijnen en Rogér Selij  |  De Sonman 16-18, Moergestel  |  +31 (0)13 513 06 96  |  www.rmr.nl

Niet alleen de showroom is veranderd, ook 
de samenstelling van het team is ietwat 
anders. Vanaf heden staat Frank Rijnen 
samen met Rogér Selij aan het roer van RMR 
Interieurbouw. “Na twintig jaar gaan we onze 
collega’s Rob en Werner uiteraard missen. 
Maar alles is meer dan goed geregeld en 
wij blijven dezelfde kwaliteit en passie 
handhaven. De uitstraling en showroom 
gaan echter alles overtreffen.”

BRUISENDE/ZAKEN

‘WIJ WERKEN VOOR 
ONZE PROJECTEN 

SAMEN MET 
GERENOMMEERDE 

ARCHITECTEN’

10



WANDELEN DOET WONDEREN
LOWA produceert hoogwaardige outdoorschoenen door de 

liefde voor de natuur te combineren met innovatieve 
technologieën. Het merk staat al sinds 1923 garant voor de 
beste pasvorm, optimaal comfort en de hoogste kwaliteit. 

LOWA garandeert veiligheid en duurzaamheid en sluit geen 
compromissen bij het uitkiezen van de materialen.

www.lowa.nl

Laat de zon 
maar komen!

 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 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. #THATSO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op dit self tan 

pakket van That'so.

Wil je ook in de winter een 

lekkere bruine teint? Dat kan met 

de self tan sprays van That'so. 

Deze zorgen voor een mooie, 

egale bruine kleur, stinken niet 

en geven niet af! Bovendien 

bevatten de sprays hydraterende 

en anti-aging ingrediënten, dus ze 

verzorgen de huid ook. www.thatso.nl.

win
PROEF DE ZON
Love Song is een frisse en 
geurige, zalmkleurige pinot noir. 
De subtiel mousserende rosé 
wijn uit 2018 is heerlijk als 
aperitief, bij vers fruit of een 
salade met aardbeien en 
brie. De wijn is bijzonder 
van smaak met veel fruit 
en komt uit de West-Kaap 
in Zuid-Afrika. Deze regio 
staat bekend om haar 
hoge kwaliteit wijnen.
www.wijnwinkellenord.nl
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SHOPPING/NEWS

Laat de zon 
maar komen!

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt 
met kokosolie en guave. De olie verwent 

de huid met vocht en geeft haar een 
natuurlijke glans. De gelachtige olie heeft 
geen factor, is licht en verfrist de huid met 
een delicate tropische geur. Ook als de zon 

niet schijnt is deze olie geschikt als 
lichaamsolie na je bad of douche.

www.hawaiiantropic.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

STEEL DE SHOW
Deze Union classic is nu voor dames verkrijgbaar in een 

prachtige, lichtblauwe kleur! Het slanke aluminium frame is 
ijzersterk en maakt de Flow tot een stevige stadsfi ets, met 

bagagedrager en fraaie stalen spatborden. De Flow kan 
geheel naar jouw wensen worden geleverd, van terugtraprem 

tot een 7-speed met handremmen. www.union.nl

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 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. #SODASTREAM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

LEZERSACTIE

 van Nederland Bruist en van het magazine uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte  Of stuur je gegevens o.v.v. #

Maak kans op
een SodaStream 
bruiswatertoestel.
Maak van fris kraanwater
zelf heerlijk bruiswater in
slechts enkele seconden.
Je kunt zelf de hoeveelheid
bubbels bepalen (licht,
medium of intens).

VOOR NACHTEN VOL PASSIE
Deze webwinkel is gevuld met heel veel spannende dingen 
voor in de slaapkamer. Neem gerust een kijkje, start met de 
voorpret en bestel snel voor heerlijk genot tussen de lakens! 

www.kissandplay.nl
ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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30JAAR

RINGBAAN ZUID 251  | TILBURG | MEIJSWONEN.COM

AT YOUR 
SERVICE
ETHNICRAFT 
ART TRAYS

Bij Meijs Wonen vind je kunstzinnige, handgemaak-

te accessoires van Ethnicraft, die je huis een beetje

pit geven. Zoals deze ronde jongens. Het woord ‘dien-

blad’ dekt eigenlijk niet helemaal de lading, zo mooi 

zijn ze. Met het bijpassende onderstel maak je er in een 

handomdraai een bijzettafeltje van. Om te bewonderen 

en vooral ook vaak te gebruiken. Iemand nog koffi e?  

HERKEN JEZELF BIJ MEIJSWONEN.

30JAAR

RINGBAAN ZUID 251  | TILBURG | MEIJSWONEN.COM
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SERVICE
ETHNICRAFT 
ART TRAYS

Bij Meijs Wonen vind je kunstzinnige, handgemaak-

te accessoires van Ethnicraft, die je huis een beetje
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blad’ dekt eigenlijk niet helemaal de lading, zo mooi 

zijn ze. Met het bijpassende onderstel maak je er in een 

handomdraai een bijzettafeltje van. Om te bewonderen 

en vooral ook vaak te gebruiken. Iemand nog koffi e?  

HERKEN JEZELF BIJ MEIJSWONEN.
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DITJES/DATJES

 Het mooie van wandelen is dat je het altijd
    en overal kan doen.
 Hoe lang of kort je ook loopt, je verslaat altijd
   iedereen die op de bank blijft liggen!
  Wandelen is goed voor het geheugen.
 Het is belangrijk dat je je hoofd in drukke tijden regelmatig
leegmaakt. Begin met een braindump: schrijf je gedachten
 op in een dagboek. Gedachten in je hoofd zijn namelijk
  chaotisch, maar op papier zijn ze te overzien.
Je kunt je hoofd ook leegmaken met de kracht van ademhaling.
  Feng shui spreek je uit als fang sjweej.
 Samen wandelen is romantisch. Hoog tijd dus om in het 
weekend samen eindeloze strandwandelingen te maken.
 Het is belangrijk om van bewegen een onderdeel te maken
  van je dagelijkse activiteiten: de trap in plaats van   
 de lift en op de fi ets naar werk, school of winkel.

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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06-20852323  |  info@leerbeleggeninvastgoed.nl  |  www.leerbeleggeninvastgoed.maatos.nl

Bob Vekemans

ZET VANDAAG DE EERSTE STAP
Wil jij binnenkort jouw eerste pand kopen of wil je doorgroeien met jouw portefeuille? 
Leer alles wat je moet weten om succesvoller te beleggen. Dit gaan we allemaal behandelen:
    Leren investeren in vastgoed      Vastgoed kennis opdoen      Fiscaliteit rondom vastgoed
    Vastgoedberekeningen      Financiële vrijheid bereiken    Vastgoedberekeningen      Financiële vrijheid bereiken
    Leren investeren in vastgoed      Vastgoed kennis opdoen      Fiscaliteit rondom vastgoed    Leren investeren in vastgoed      Vastgoed kennis opdoen      Fiscaliteit rondom vastgoed    Leren investeren in vastgoed      Vastgoed kennis opdoen      Fiscaliteit rondom vastgoed

Wij trainen 
toekomstige 
vastgoedbeleggers
Leer beleggen in vastgoed. Van het 
vinden van beleggingspanden, berekenen, 
fi nancieren tot exploiteren.

Bekijk cursussen online
www. leerbeleggeninvastgoed.maatos.nl

    Vastgoedberekeningen      Financiële vrijheid bereiken
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In maart 2006 kwam voor de eerste keer het 
magazine Breda Bruist uit. Het was meteen de 
start van uitgeverij Nederland Bruist. Ondernemers-
echtpaar Marcel en Lea Bossers staat aan het roer 
van Bruist. Deze maand, maart 2021, bestaat Bruist 
15 jaar. Marcel blikt terug en kijkt vooruit. 

Je herkent Bruist aan het unieke vierkante formaat, de kleurrijke 
covers en sfeervolle uitstraling. De uitgaven liggen doorgaans in 
diverse winkels, wachtruimtes en andere locaties waar veel 
mensen komen. Op dit moment worden de magazines meer 
huis-aan-huis verspreid, maar zodra het weer kan liggen ze 
op de vertrouwde punten. 

Inmiddels is Bruist een multimediaal platform, maar de nadruk 
ligt nog steeds op print. Daar ziet Marcel altijd nog voldoende 
groeikansen. “De afgelopen 15 jaar zijn de edities van Bruist 
enorm gegroeid: naar maandelijks 38 regio’s, waarvan 3 in 
Spanje, 5 in België en 30 in Nederland. Veel uitgevers stoppen 
met print, maar bij Bruist komen er elk jaar nieuwe edities bij. 
Tegen de stroom in dus.”

BRUIST 
WINTERSE

GELUKMAKERS

BRUISENDE
BOSSCHENAAR

ADDY VAN DEN
KROMMENACKER  

TRUFFEL!
GENIETEN BIJ DELISSIMO
& ’T MISVERSTANT

NOVEMBER 2013 GRATIS MEENEMEN!
WWW.NEDERLANDBRUIST.NL’S-HERTOGENBOSCH

BRUIST BRUIST BRUIST BRUIST 
BESTAAT 
EN SLAAT VLEUGELS VERDER UIT
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Breda Bruist...

een sprankelend en informatief magazine 

Maart 2006

www.nederlandbruist.nl

In deze uitgave ...

Wereldse reizen

Pokeren

Zomerkapsels

Koken met Cas Spijkers

Horoscoop

Evenementenkalender

Bruisende zaken

GRATIS
maandelijks magazine

De eerste...
een sprankelend en informatief magazine 

www.nederlandbruist.nl

  ...en de   
 huidige cover!

“Bruist is bedacht door een eigenaar van een 
cafetaria in Breda”, vertelt Marcel. “Hij wilde 
adverteren, maar vond de bestaande media 
niet geschikt. Daarom begon hij met een eigen 
magazine dat helemaal gericht was op lokale 
ondernemers en leuke tips uit hun stad.” 

Beginjaren 
Bruist werd meteen een eclatant succes en de 
toenmalige eigenaar en bedenker maakte er een 
franchiseformule van die in de beginjaren zorgde 
voor een mooie groei in diverse steden. Marcel 
Bossers werkte in 2007 voor BN DeStem en 
merkte dat Breda Bruist een geduchte concurrent 
was van deze krant als het ging om adverteren. 
Toen hij erachter kwam dat Bruist een franchise-
formule was, werd de ondernemer in hem 
wakker. 

Liefde
Marcel kocht in 2008 in eerste instantie vijf 
Bruist-regio’s, maar al in 2009 nam hij de gehele 
formule over. Het aantal regio’s groeide verder en 
er kwam een eigen salesteam. In 2012 besloot hij 
te stoppen met de franchiseformule en alleen nog 
maar eigen edities uit te brengen. Vervolgens 
kwam 2013, het jaar dat Marcel de liefde van zijn 
leven ontmoette, Lea. Zij werd al snel betrokken 
bij Bruist. Marcel zegt: “Met haar ervaring op het 
gebied van organisaties, heeft ze er mede voor 
gezorgd dat er een betere structuur in de 
organisatie kwam. Daardoor heb ik mij extra 
kunnen focussen op sales. Ook zijn we begonnen 
met een abonnementenformule voor onze 
adverteerders.”

Breda Bruist...

een sprankelend en informatief magazine 

Maart 2006

www.nederlandbruist.nl

In deze uitgave ...

Wereldse reizen

Pokeren

Zomerkapsels

Koken met Cas Spijkers

Horoscoop

Evenementenkalender

Bruisende zaken

GRATIS
maandelijks magazine

Bezoek ook 
www.nederlandbruist.nl en 
www.belgiebruist.be

100 edities
Het ondernemersechtpaar heeft de ambitie om snel 
door te groeien naar 50 maandelijkse edities en dan naar 
100 maandelijkse edities. Deze zomer staat bijvoorbeeld 
Torremolinos Bruist in de planning, de derde Spaanse 
editie. Marcel: “Zo’n groei kan alleen lukken als onze 
huidige adverteerders tevreden zijn en blijven. Eind 2020 
zijn we daarom begonnen met het nog meer ontzorgen van 
onze klanten. We bedenken nu kant-en-klare campagnes 
voor hen. Dit wordt zeer positief ontvangen. Ondernemers, 
vooral uit het MKB, kunnen zo op de juiste manier 
adverteren waardoor hun naamsbekendheid groeit.”

Sales Academy
“Dit jaar zijn we gestart met onze Sales Academy”, 
vertelt Marcel vol passie. “In een intensief traject van 
zes maanden leren we commerciële talenten hoe het vak 
‘verkopen’ in elkaar zit, met als doel een baan in de 
buitendienst bij Bruist. In januari 2021 zijn we met de 
eerste groep aan de slag gegaan en vanaf mei komt er een 
nieuwe lichting.” Ook stagiaires krijgen de kans om in dit 
traject mee te gaan met uitzicht op een baan als junior 
media adviseur.

Met een groeiend, krachtig team van op dit 
moment 35 medewerkers, gaat Nederland 
Bruist vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 
Trots gaan Marcel, Lea en team Nederland Bruist
op naar 15 nieuwe bruisende jaren. En op naar 
100 edities Bruist per maand.

  ...en de   
 huidige cover!
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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 voor een 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 

Overbeharing of 
ongewenste haargroei?

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   
 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   
 behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Onze specialisten

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

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

www.huidtherapieboxtelbest.nl

Een haar doorloopt tijdens een haarcyclus verschillende fases: de 
groeifase, overgangsfase en rustfase. Tijdens de groeifase worden 
nieuwe cellen aangemaakt waardoor de haar groeit. Tijdens de 
overgangsfase laat de haar los van de wortel. Tijdens de rustfase 
is de haar los en gaat deze in de loop der tijd uitvallen. Daarna 
herhalen de drie fasen zich, waarbij de duur van de totale haarcyclus 
verschilt per gebied en per persoon.

Gepigmenteerde haren kunnen met een ontharingslaser (Diode, 
Alexandrite en Nd:YAG) behandeld worden. De behandeling is alleen 
effectief op de haren die zich in de groeifase bevinden, omdat de 
warmte dan onder in het haarzakje de cellen kan vernietigen. 

Met de ontharingslaser kan een lichtbundel met een specifi eke 
golfl engte in een zeer hoge concentratie geproduceerd worden. 
De energie die vrijkomt wordt geabsorbeerd door het pigment in de 
haren en omgezet in warmte. Deze warmte vernietigt de haarwortel 
zodat hier geen nieuwe haar uit kan groeien. In korte tijd kunnen 
grote oppervlakten behandeld worden, omdat de laser meerdere 
haren tegelijk aanpakt.

Een permanente vermindering van de haargroei kan al gerealiseerd 
worden met een aantal behandelingen.

Overbeharing of 
ongewenste haargroei?

Ongewenste haargroei kan zich op het hele lichaam 
voordoen. De kleur en dikte van de ongewenste 
haren verschillen per persoon.

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar

Nieuwe Nieuwstraat 20
5283 CD Boxtel

Oirschotseweg 28a
5684 NJ Best

Nieuwstraat 8
5298 CL Liempde

06 8126 4333

23



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE THERAPEUT
Eindelijk komt de wens van Alice en Leo uit: 
ze nemen hun intrek in een woning in The 
Circle. Alice heeft niet eerder in een grote 
stad gewoond en moet even wennen. Toch 
wil ze er het beste van maken. Ze leert 
haar buren steeds beter kennen en ontdekt 
dat haar woning een schokkend geheim 
herbergt: Nina, de therapeut die er voor 
Alice en Leo woonde, werd er vermoord. 
Ze wil achterhalen wat er is gebeurd, maar 
niemand wil haar meer vertellen over de 
precieze gebeurtenissen. Haar buren lijken 
iets voor haar verborgen te houden en 
binnen The Circle blijkt alles lang niet zo 
perfect als het lijkt...
DE THERAPEUT van B.A. Paris is vanaf 
15 maart verkrijgbaar.

De geschiedenis van de Keukenhof 
gaat terug tot de vijftiende eeuw 
toen gravin Jacoba van Beieren 
groente en fruit uit het Keukenduin 
haalde. In 1641 werd kasteel 
Keukenhof gebouwd en het 
landgoed groeide uit naar een 
oppervlakte van ruim tweehonderd 
hectare. Twee landschaps-
architecten richtten in 1857 de tuin 
rondom het kasteel opnieuw in 
en in 1949 ontstond het plan om 
hier een tentoonstelling van 
voorjaars bloeiende bloembollen 
te organiseren. Het lentepark 
Keukenhof was een feit. In 1950 
ging het park voor het eerst open 
en het was direct een succes. Van 
20 maart tot en met 9 mei vindt 
alweer de 72e editie plaats met als 
thema: a world of colours
De verkoop van tickets gaat via 
www.keukenhof.nl. Tickets zijn 
uitsluitend online verkrijgbaar en 
geldig op een vaste datum in een 
vooraf vastgesteld tijdslot.

D AGJE UIT
KEUKENHOF

De elfjarige Kenza woont samen met haar 
vader Ouira en opa Weljo op een autosloperij 
in de binnenlanden van Curaçao. De twee 
mannen zijn elkaars tegenpolen: Ouira is een 
kordate, rationele politieagent, terwijl Weljo 
zich identifi ceert met de oorspronkelijke 
bewoners en de spiritualiteit van het eiland. 
Wanneer de relatie tussen Ouira en Weljo 
steeds verder op de spits gedreven wordt, 
zoekt Kenza naar haar eigen weg tussen 
de twee uitersten. Geleidelijk stelt ze zich 
steeds meer open voor de mystieke en 
geruststellende tradities van haar opa. 
BULADÓ is vanaf 5 maart te zien op 
Netfl ix.

FILMPJE KIJKEN
BULADÓ

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCBA

Samen bereiken we 
jouw doelen!

GRATIS 
coaching

Tijdens je traject 
+ 1 jaar lang

ná het behalen 
van je doel

Start bij 
Just Healthy 

en ontvang gratis 
tips & adviezen

let’s
motivate

your healthy 
coach

 Frederik van Eedenplein 30 
Eindhoven

06 - 46821292
info@justhealthyinc.nl 

www.justhealthyinc.nl 

Afslanken & gratis coaching 
bij Just Healthy
Just Healthy biedt GRATIS coaching aan
tot een jaar ná het behalen van je 
streefgewicht! Tijdens je traject plannen 
we wekelijks een GRATIS coaching 
afspraak van 30 minuten in.

Ik volg hier je resultaten op door steeds weer een 
uitgebreide meting te doen en deze te analyseren. 
We bekijken van week tot week hoe het programma je
af gaat, hoe je gevoel hierbij is, waar je eventueel tegenaan
loopt en we bespreken ook de week die komen gaat. 

Wat zijn je valkuilen? 
Hoe ga je om met etentjes buiten de deur of feestjes wanneer 
dit straks allemaal weer mag? Hoe houd je vast aan een gezond 
eetritme tijdens vakanties? Alle valkuilen zijn aandachtspunten 
en hier ligt dan ook de focus.

Je zult zien dat je je steeds bewuster wordt van wat wel en niet 
kan, hoe je lichaam reageert op (gezonde en ongezonde) 
voeding. Hierdoor is het behalen van resultaten steeds 
uitdagender (op een leuke manier) en gemakkelijker.

In plaats van streng diëten zul je zien dat je gewicht verliest 
door voldoende én lekker te eten. Resultaat is motivatie. 
Ineens is afslanken veel gemakkelijker dan je denkt!

Jouw gezondheid komt voor mij op de eerste plaats.
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VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 

VOOR JOUW COMPLETE THEATERUITJE 

 

Theater.nl en Bruist 
slaan de handen 
ineen! 
Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland en het Belgische grens-
gebied. Zo blijf je perfect op de hoogte 
van het brede cultuuraanbod en maak   
je als echte theaterliefhebber kans
op mooie prijzen! 

COMPLEET THEATERUITJE 
Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theatervoorstellingen die je direct 
kunt reserveren via de website. 
Daarnaast kun je bij ons terecht voor 
een compleet theateruitje. Wat denk 
je van een etentje voor- of achteraf? 
Maak gemakkelijk via onze website 
een keuze uit de beste restaurants in 
de buurt van het theater, of boek zelfs 
een overnachting in de stad. Dankzij 
Theater.nl ligt een compleet dagje uit 
binnen handbereik! 

MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN 
Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met 
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles, want maan
delijks geven we prachtige prijzen 
weg zoals voorstellingstickets of twee 
weken gratis streamen, want voor het 
bekijken van een theatervoorstelling 
hoef je tegenwoordig de deur niet 
meer uit. 
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Stef Bos
mist het theater

‘DE REKENING 
VOOR CORONA 
MOETEN WE MET 
Z’N ALLEN NOG 
GAAN BETALEN’
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

Zanger en liedjesschrijver Stef Bos kijkt met gemengde gevoelens terug op de 
afgelopen periode. Maandenlang stond alles stil. Maar juist nu hebben mensen de 

enorme behoefte om geraakt te worden.

THEATER.NL

Stef Bos
mist het theater

Stef Bos mist het theater. “Ik speel er echt 
heel erg graag.” Normaliter is hij daarom 
ontzettend vaak op het podium te vinden. 
Maar corona gooit nu al bijna een jaar lang 
roet in het eten. Het is een situatie die hij 
nog  nooit eerder heeft meegemaakt. Op 
verschillende momenten in het jaar ligt alles 
maandenlang stil. 

Hij komt zelf niet echt in de problemen door 
de  sluiting van de theaters. Toch doet het 
hem  alsnog best veel. Hij ziet hoe jonge 
makers  en technici het nu echt zwaar heb- 
ben. Die kunnen niet meer optreden en ook 
geen ervaring meer opdoen. “Voor de meeste 
artiesten geldt dat je moet blijven spelen om op 
niveau te blijven. Dat is een rekening die we 
met z’n allen nog moeten gaan betalen.”

Niet te vroeg pieken
Een paar maanden mocht er weer worden gespeeld 
voor klein publiek. Eerst moesten de bezoekers 
anderhalve meter afstand houden van elkaar. Daarna 
mochten maximaal dertig mensen in de zaal. Dat 
bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals twee 
keer op een avond dezelfde show moeten spelen. 
Dat is niet makkelijk voor Stef die al zijn energie in 
een voorstelling gooit. “Ik ben het maar gaan zien 
als een wielrennersetappe”, vertelt hij. “Dus niet te 
vroeg pieken!”

Maar tijden van beproeving hebben niet alleen maar 
negatieve kanten, zo merkte hij. Juist nu hebben 
mensen een enorme behoefte om geraakt te worden. 
“Dat merk je ook in de zaal. Ik heb er even op moeten 
oefenen, maar na een tijdje had ik hem. Dat iedere 
toon raakt in het publiek.”

ZYXWV

UTSRQPO

MLKJIH

GFEDCBA
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Lichaams
types

Kan ik plaatselijk vet verbranden? 
Dit is de meest gestelde vraag die ik krijg. Nee, 

dat kan niet. Helaas hebben we zo goed als 
geen invloed op de plaats waar we het meeste 

vet willen verbranden. Dit hangt namelijk af 
van je lichaamstype.

Er zijn drie verschillende lichaamstypes: ectomorf, mesomorf 
en endomorf. De lichaamstypes hebben een verschillende 

lichaamsbouw, reageren anders op voeding en beweging en 
hebben elk een andere stofwisseling. 

Ectomorf: smalle schouders en heupen, dunne benen en 
armen, komt moeilijk aan in gewicht, vaak lange, ‘rechte’

mensen en als ze vet opslaan, is dit meestal alleen op de buik. 
Mesomorf: brede schouders, aanleg voor spieren, volle benen, 

atletisch, komt overal tegelijk aan en valt overal tegelijk af. 
Endomorf: brede heupen, smalle schouders, brede 

botstructuur, smalle enkels en polsen, traag metabolisme, 
komt makkelijk aan en valt moeilijk af. Het kan ook zijn dat je 

tussen twee lichaamstypes in zit.

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Check in het Killerbody Lifestyle boek welk type 
jij bent en ontdek welke oefeningen en voeding 

bij jou passen om je doelen te behalen.

W W W . I N V E R N O . N L
POSTELSTRAAT 38C SOMEREN  T 0493 - 472441



Een kavel, 
een woonwens? 
ROSCOBOUW

Oriëntatie
Samen alle wensen en 
mogelijkheden verkennen.1 Ontwerp

Met een architect uw eigen, 
unieke droomhuis creëren.2

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?
Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en ontdek wat er 

mogelijk is voor uw bouwplannen. Wij staan u graag te woord.

Papierwerk
Wij regelen alle rompslomp 
rondom uw vergunningen.3 Bouw

Een duidelijke planning
en aan de slag!4 Sleuteloverdracht

Genieten: de nieuwe woning 
wordt uw nieuwe thuis.5

Samen bouwen, van schets tot sleutel in vijf fases

Bosschebaan 64, 5384 VVZ Heesch  |  0412 - 455 501  |  info@roscobouw.nl  |  www.roscobouw.nl

Gevestigd in het Brabantse Heesch is Roscobouw uw ideale partner voor het 
verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is hierbij het toverwoord. 
Van schets tot sleutel wordt u het hele traject begeleid, waarbij korte lijnen en een 
professionele, maar zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan.

Elk project van Roscobouw is maatwerk. 
Een ruime keus aan architecten binnen het 
bedrijf geeft u vanaf het begin al de vrijheid 
om uw eigen, unieke woonwensen uit te laten 
werken. Het ontwerpproces wordt deskundig 
begeleid en wij denken hierbij in oplossingen. 

Laat u ontzorgen
Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgd wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, fi nanciën en uitvoering, 
waarbij het overzicht door Roscobouw 
bewaard blijft. Geen vervelende verrassingen 

Wij bouwen met 
aandacht, alsof het 

onze eigen woning is

achteraf, u weet tijdens het 
gehele proces waar u aan toe 
bent.

Effi ciënte werkwijze
Onze korte lijnen zorgen voor 
een bijzonder effi ciënte en snelle 
werkwijze. Na het oriënterende 
gesprek duurt het slechts vier tot 
zes weken totdat het defi nitieve 
ontwerp klaar is. Een team van 
betrokken medewerkers zorgt 
ervoor dat de bouwtijd prettig en 
voorspoedig verloopt.
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S H O P  A L L  N O W

N E WGebruik kortingscode bruist10 
en krijg 10% korting

s h o p  n o w

J E S S - J A Y Y . S T O R E

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

Hallo lente!
Wat fi jn dat je er 

weer bent.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

Alle zonnetjes 
in huis, ga naar 

buiten en wakker 
de lente aan!

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ondernemers helpen om op 
de juiste manier te adverteren, 
waardoor de naamsbekendheid 

omhooggaat.

Ook opvallend adverteren? 
Bel +31 647 885 009

of mail rjongerden@nederlandbruist.nl

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

BELGIENED

De visie van Bruist! De visie van Bruist!

35



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 

viersterrenhotel 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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Wij zitten al met het 
voorjaar in onze bol.

Een nieuw seizoen met 
nieuwe kansen en nieuwe 
mogelijkheden. Heerlijk, 
daar zijn we wel aan toe. 

Lekker genieten en... 
puzzelen helpt ook om 
heerlijk te ontspannen.

PUZZELPAGINA

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 3-2-1.

Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

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

PUZZELPAGINA Maak kans op een

lezen
boek
staal 
rusten 

liefde 
genieten 
mannen 
geluk

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

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

Peach blossom
Smooting
Body Wash

Begin de dag fris met 
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem. 
Geniet van een verzorgde en 
gehydrateerde huid met deze 
Body Wash van O’right.

Maak kans op dit

Een feest van herkenning!
De mannen van Staal lees je 
in een ruk uit! 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! 

boek
van Lisa
Staal

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

€ 16.975
Tot € 1.000 direct rijden premie

DE STOERE

FORD FIESTA  Tijdelijk gratis 5 jaar verlengde garantie
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