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Paul de Leeuw:
‘Nee, ik ben nog
lang niet klaar’
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Doe dingen
met aandacht

OBJECT/VAN DE MAAND

Familievilla tussen Roca Llisa en Cala Llonga
U wilt uw onroerend goed verkopen?
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

Deze moderne familievilla ligt in een zeer rustige
en vredige omgeving tussen Roca Llisa en Cala
Llonga en biedt een prachtig uitzicht op de
omliggende bossen.
Bij binnenkomst vinden we de ruime woonkamer
met een kachel die in de winter voor een
aangename warmte in het hele huis zorgt. Van
hieruit komen we in de grote eetkamer met een
eettafel voor 10 personen en de open keuken. Er is
ook een bijkeuken en een gastentoilet op deze
verdieping. Vanuit de eetkamer leiden grote
schuifdeuren naar het gedeeltelijk overdekte terras
met zwembad. Een jacuzzi zorgt voor ontspanning
en hier kunt u ook romantische avonden onder de
sterrenhemel doorbrengen. Een trap in de entree
leidt naar de eerste verdieping, waar zich de drie
slaapkamers bevinden. De hoofdslaapkamer heeft
een eigen badkamer en toegang tot een groot terras
met uitzicht op het zwembadterras en de
omringende bossen. De andere twee slaapkamers
delen de tweede badkamer met douche. Daarnaast
is er ook een onafhankelijk gastenverblijf achter het
zwembad met een slaapkamer, een badkamer en
een kitchenette. Het huis is ontworpen in een zeer
moderne stijl en dankzij de ruime en open
plattegrond zijn alle kamers licht en hebben ze veel
natuurlijk licht.

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Ediﬁcio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain
www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454

met prachtig uitzicht

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

REFERENTIE
TYPE OBJECT
WOONOPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE VAN
HET PERCEEL
SLAAPKAMERS
BADKAMERS
ZWEMBAD

KPI782
Villa
ca. 197 m²
ca. 15.000 m²
3
2
1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS
€ 2.395.000,-

Al 25 jaar legt Alex Ulijn
tuinen aan in Uden en
de verre omgeving. Van het
allereerste ontwerp tot het
reguliere onderhoud, Alex
Ulijn en zijn team nemen
desgewenst alles uit handen.

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Erfafscheidingen
Bestratingen

Alex Ulijn Tuinaanleg
Luitstraat 30, Uden
06-23033390
info@alexulijn.nl

www.alexulijn.nl

Je tuin is je visitekaartje
Alex Ulijn

maakt er iets moois van!
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maken om jouw fo
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st
terug te zien?

Stuur deze dan na
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ontwerp@nederlan
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Sommige dingen zou je het liefst zo snel mogelijk vergeten.
Maar er zijn ook momenten dat je geheugen je even in de steek
laat, terwijl je dat juist niet wil. Gebeurt dat vaker dan je zou
willen, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Wat? Je leest het
verderop in deze nieuwste editie van Bruist.

Bruisende lezer,

Like ons op Facebook.com/demaashorstbruist

Vaak wordt geheugenverlies automatisch gekoppeld aan het
ouder worden. Net als het stoppen met werken trouwens. Iets
wat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. In ieder geval
niet voor Paul de Leeuw, zoals hij ons vertelde tijdens het
interview dat we met hem hadden. Ben je benieuwd naar zijn
verhaal? Blader dan snel verder.

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
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bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
Copyright Nederland Bruist B.V. ©2022. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De
Maashorst Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland
Bruist B.V. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld. Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor
enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het
gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van
deze uitgave kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend
of aanspraken worden gemaakt. Nederland Bruist is een uitgeverij
van glossy magazines die 39 verschillende edities uitgeeft in
Nederland, België en Spanje.

Tijdens dat bladeren stuit je ongetwijfeld op nog veel meer
verhalen die je aandacht trekken. Tips en wetenswaardigheden
en zoals elke maand ook weer heel veel inspirerende verhalen
van bruisende ondernemers uit de regio. Wie zijn ze? Wat
doen ze precies en waarom? Ze vertellen er stuk voor stuk vol
passie over en delen ook in ‘real life’ hun verhaal maar al te
graag met jou.
Veel leesplezier!

Lea en Marcel Bossers
Adverteren?
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 06-43093996.

ROSMALEN
UDEN
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven
in jouw regio? Zo hebben we ook Rosmalen Bruist en
Land van Cuijk Bruist.

BRUIST/BODY&MIND
LEER EEN NIEUWE
TAAL OF EEN
ANDERE NIEUWE
VAARDIGHEID

Work-out voor
jouw grijze massa
Ieder mens vergeet weleens wat. Laat jouw brein je vaker in de steek dan
je lief is, dan valt daar gelukkig iets aan te doen. Je geheugen verbeteren
kan namelijk echt!
GA PUZZELEN Wat voor puzzel het ook is, het
belangrijkste is dat je hersenen op een actieve
manier worden gestimuleerd waardoor je geheugen
uiteindelijk zal verbeteren. Net als door te puzzelen
worden door het aanleren van nieuwe vaardigheden
je hersenen op een positieve manier gestimuleerd.

Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar het
geheugen en hoe dat getraind kan worden. Door
diverse omstandigheden (zoals stress, alcohol of
vermoeidheid) kan het weleens voorkomen dat je
(tijdelijk) wat meer dingen vergeet. Met de volgende
tips functioneert je geheugen waarschijnlijk in
no-time weer optimaal!

N

SLAAP EN SPORT GENOEG Slaap is namelijk
nodig om je herinneringen in je brein te archiveren.
Probeer dus minimaal acht uur per nacht te slapen,
dan weet je je de volgende dag meer te herinneren
en kan nieuwe informatie bovendien beter worden
opgeslagen. Niet alleen goed voor de lijn en je
conditie, maar zeker ook voor je geheugen. Door te
sporten ontstaat er een betere doorbloeding naar je
hersenen en bovendien is het voor veel mensen een
ideale manier om even te ontspannen. En ook dat
heeft een positieve invloed op je geheugen.

DOE DINGEN MET AANDACHT Wanneer je de
tijd neemt en je aandacht richt op wat je aan het
doen bent, blijft er meer in je geheugen ‘plakken’
dan wanneer je van alles tegelijk doet. Is het echt
belangrijk dat je iets onthoudt? Doe dat dan aan
de hand van een ezelsbruggetje. Een oude truc,
maar super effectief! De kans is groot dat je dat
ezelsbruggetje nooit meer vergeet.

Wil jij ook je geheugen trainen? Tussen alle ondernemers op www.nederlandbruist.nl
vind je ongetwijfeld iemand die jou daarbij kan helpen.
10
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SOUL WATER

AMARULA VEGAN
De heerlijke likeur van Amarula is er nu ook
in een vegan variant. De nieuwe Amarula
Vegan Cream likeur komt tegemoet aan
de toegenomen vraag naar vegan
producten. Je proeft nog steeds de
herkenbare smaak van het marulafruit,
dat de basis vormt voor alle likeuren
van Amarula. Daarnaast heeft de
veganistische likeur een exotische
‘touch’ gekregen door de toevoeging van
kokosnoot, karamel en vanille. Een
perfecte smaak om mee uit te pakken
tijdens de feestdagen.
www.amarula.com
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Ook deze maand hebben we
weer enkele Bruist Deals
samengesteld voor onze
lezers. Neem een kijkje op
www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer
van mooie kortingen bij onze
bruisende ondernemers.

Soul Water is het meest duurzame/
circulaire alternatief voor verpakt
water. De aluminium blikverpakking
is niet alleen licht en efficiënt, het is
ook nog eens de meest gerecyclede
verpakking. Aluminium is namelijk
eeuwig recyclebaar. De producten
zijn minimaal verpakt en worden
vervoerd met een zo laag mogelijke
ecologische voetafdruk.
nl.soul-water.com

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

NU VOOR

Zwenkbare LED lampjes in RVS look
met bewegingssensor en instelbare
brandtijd van 20 seconden tot 4
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld
onder het bed te monteren, zodat er
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar
ook in de kamers waar de lichtschakelaar niet bij de hand zit,zijn
deze lampjes heel handig. De
lichtkleur is warmwit. Deze
nachtlampjes worden geleverd
in een set à 2 stuks, inclusief
trafo en 180cm aansluitsnoer.

€ 89,-

www.kastaccessoires.nl

Scan
de
QR-code

Knus en fijn

november

ZORG WEER VOOR GRIP
OP JE EIGEN LEVEN!
Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?
In mijn boek ‘Laat het kaas niet van je brood eten’ geeft
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.
PS: dit boek kun je ook op de pof bestellen, vraag naar de
voorwaarden.

Jolanda.Philipse@icloud.com
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PRE-ORDER NOW!

via onderstaande mail

HALLMARK
GEURKAARSEN
Met de nieuwe geurkaarsen, uit
de Moments by Marjolein Bastin
Home Fragance collectie waan je
jezelf in een andere wereld. De
geuren Bora Bay, Swiss Lodge of
Dutch Coast bieden een luxe
geurbeleving tijdens de donkere
dagen. Exclusief verkrijgbaar
tijdens de feestdagan via DA.
www.hallmark.nl

E

SHOPPING/NEWS

KENWOOD
MULTIPRO GO
De nieuwe Kenwood MultiPro GO is het
perfecte cadeau voor iedereen die wel
een hulpje in de keuken kan gebruiken
tijdens de feestdagen. De MultiPro GO
combineert de eenvoud van een
hakmolen met de prestaties van een
keukenmachine en is hierdoor
geschikt voor verschillende
bereidingswijzen.
www.kenwoodworld.com

Doe
mee en
win
LEZERSACTIES*

LEZERSACTIE*
Cheeky Sauvignon

YES! Lekkere wijn die ook nog
eens bijdraagt aan wat belangrijk
is: een eerlijke wereld voor
iedereen. Per verkochte fles wordt
er 750 liter schoon drinkwater aan
communities in Afrika. Bovendien
is de wijn 100% biologisch, vegan
en hartstikke lekker.
www.thegoodwine.nl TAG #WIJN
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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. de TAG bij de
lezersactie naar
prijsvraag@
nederlandbruist.nl

Flebologisch Centrum Grave
Uw behandelcentrum voor spataderen en aambeien

Nieuwste methoden
Snelle intake
Ervaren artsen
Kwaliteitskeurmerk
ZKN
Geen wachtlijsten

Hoe vaak wordt dit niet tegen je gezegd?
Weet jij eigenlijk wel wie ‘jezelf’ is?
‘Jezelf’ zit verstopt achter de belemmerende
overtuigingen, angsten en beperkende
programmeringen die jij in je leven creëert.
Zij blokkeren je om echt ‘jezelf’ te kunnen zijn.
‘Jezelf’ die vaak vecht of vlucht als HAAS™.
Omdat ‘jezelf’ zich niet wil laten kwetsen of afwijzen.
‘Jezelf’ is de kracht in je, de liefde in je, de kernwaarden in je,
de kwaliteiten in je, het potentieel in je…
‘Jezelf’ is je bewustzijn van wie je werkelijk bent vanuit essentie.
Het - Anti - Afwijs - Systeem©
Het leven als HAAS™ kan je functioneren in het dagelijks leven enorm
belemmeren. Niemand wil gekwetst worden, maar gehoord en gezien.
Complimenten krijgen, liefde ervaren, gelijkwaardig zijn…
Een vluchtende HAAS™ trekt zich terug bij afwijzing.
Terug naar je veilige omgeving… waar niemand je kan raken.
Een vechtende HAAS™ dwingt respect af en uit zijn frustraties en
boosheid.

Snel en vakkundig
van uw spataderen en
aambeien af

• Patiënten uit heel Nederland komen
naar het Flebologisch Centrum Grave
om spataderen en aambeien te laten
behandelen.
• De specialisten van FCG maken
gebruik van de modernste en nieuwste

Blijf jezelf…

COLUMN/HAPPINESS2YOU

technieken.
• De kliniek kent hele korte
wachttijden en zorgverzekeraars
vergoeden het overgrote deel van
de behandelingen.

Bezoek de website voor meer informatie: www.spataderen-fcg.nl
of neem vrijblijvend contact met ons op: 0486-420096
14

Klinkerstraat 8-10, Grave
Tel: 0486 42 00 96
info@spataderen-fcg.nl

Het programma: stap in 13 weken uit Het-Anti-Afwijs-Systeem©
Word je bewust van waar jij je energie in legt en pak de oorzaak aan van
je HAAS™-gedrag. Kom in beweging om het leven te leven waar je naar
verlangt. Vrij van belemmerende overtuigingen, angsten en beperkende
programmeringen.

Vlinderhof 17, Oss | 06-27090905 | info@happiness2you.nl
www.happiness2you.nl - www.happiness2youacademy.nl
15

Piepende ruitenwissers?

Autotaalglas Oss lost het
voor je op
Autotaalglas Oss · Parallelweg 7a · 5349 AD · Oss ·
0412-651600 · oss@autotaalglas.nl
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Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te

DITJES/DATJES
E

maken. Stap een halte eerder uit de bus en loop het
laatste stukje naar huis.
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.
Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien
erg kalmerend.
Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of
social media checken op je telefoon, maar je
dag visualiseren.
Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg
ontspannende bezigheid.
Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
met een vriend(in), alleen of met je partner.
17

Maak nu
een afspraak!e
BEL of scan d ak
a
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KRULLEN Atelier
in Zetten

Krullenkapper volgens de CG methode
Curly Secret is een natuurlijk merk voor krullend haar dat is opgericht
vanuit een onderliggende drang om het geheim van het hebben van
perfecte krullen te onthullen.
Als je haar golvend, gekruld of krullend is, dan herken je de levenslange
strijd om het te temmen. Krullend haar lijkt een eigen persoonlijkheid te
hebben.

“Goede en fijne kapster.
Kennis van zaken
en elke keer tevreden
naar huis. Ga zo door!”

De eindeloze zoektocht naar de juiste producten, uren voor de spiegel
staan, dure behandelingen en zelfs gebrek aan eigenwaarde zie je vaak
bij vrouwen met krullend haar, maar we zijn er om hier een einde aan te
maken.

Omdat ik met mijn eigenwijze
krullen te vaak teleurgesteld was
na een kappersbezoek, ben ik
me gaan specialiseren in het
knippen en stylen van krullen.
Met als resultaat dat ik nu dé
krullenkapper in de regio Zetten
ben! Ik zorg ervoor dat je krullen
niet alleen perfect zitten tijdens je
bezoek aan mijn salon, maar dat
je je krullen ook thuis kunt blijven
verzorgen met goede producten
die bij jou passen.
Ik word blij als je genoten hebt
van een kappersbezoek in mijn
salon en in het dagelijks leven
weer vertrouwen hebt in je
prachtige krullende haar!

Het stylen van je ontembare haar heeft altijd als een
verloren strijd gevoeld. Tot nu!

Curly hair is not a
trend, it ’s a lifestyle
18

Angelique Coenen
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Bellefleur 35. ZETTEN
06-46595147 | www.krullenatelier.nl

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

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.

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

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

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

Onze
behandelingen
• Pigment
• Overbeharing
• Acne
• Oedeem

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

• Huidadvies
• Littekens
• Couperose/
Doortje Dekkers - Putmans

Eigenaresse & huid- en
oedeemtherapeut

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

vaatproblemen
• Nazorg kanker
• Huidverbeterende
behandelingen

Neem voor meer informatie contact met ons op!

• Lasertherapie
• Peelingtherapie

www.huidtherapieboxtelbest.nl
20
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Onze specialisten
v.l.n.r. Romy Vermeulen,
Meggie van den Broek,
Doortje Dekkers Putmans, Annette van
Duijnen

EN

BEHANDELING

vergoed
kunnen worden
rzekeraar
door uw zorgve

Onze vestigingen
Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20
5283 CD Boxtel
Liempde
Nieuwstraat 8
5298 CL Liempde
Best
Oirschotseweg 68
5684 NK Best
0499-745083
06 8126 4333 (WhatsApp)

Wie zou jij zijn
zonder je angst?

D

AGJE UIT
DINOWEKEN

ZOOPARC OVERLOON
Wat als je je angstig voelt in bepaalde situaties waarbij angst eigenlijk
niet nodig is? De angst kan een eigen leven gaan leiden en gaat je in
de weg staan, waardoor jij problemen ervaart in je dagelijks leven. Het
kan ook zijn dat je juist door de angst bepaalde dingen gaat vermijden
om de angst zo niet te voelen.
Angst kan jou op verschillende manieren
belemmeren in het leven. Bijvoorbeeld wanneer
je het eng vindt om met mensen of in een groep
te praten, naar openbare plaatsen te gaan, te
telefoneren, auto te rijden of überhaupt in een
auto te stappen. De angst speelt zich vooral af in je
hoofd. Je hoofd zegt dat er allerlei gevaren dreigen
wanneer je dit doet. Hierdoor word je belemmerd en
kun je je passie niet volgen.

Wil jij je passie gaan volgen en je angst
overwinnen?
Je ouders, docenten, klasgenootjes, vrienden
en vriendinnen kunnen jou (onbewust) allerlei
overtuigingen mee hebben gegeven. Misschien heb

je de overtuiging ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ik kan
dat toch niet’. Deze overtuigingen gaan hun eigen weg
bewandelen waardoor je in gevecht raakt met jezelf
en je angst. Deze overtuigingen zorgen ervoor dat je
eerder stopt of zelfs dingen gaat vermijden. Als iets
niet lukt of niet direct wil lukken, dan zie je dit als een
bevestiging van je overtuigingen.
Wat als… je dit soort gedachten kunt loslaten en de
overtuigingen verdwijnen als sneeuw voor de zon? Dan
gaat er een nieuwe wereld voor jou open!
Ben jij klaar voor een leven zonder angst?
Overwin in drie sessies je angst met hypnotherapie!

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat ik voor jou kan betekenen.
Zennu | Wijnkers 27, Uden | 06-37434522 | info@zennu.nl | www.zennu.nl

Als een echte ontdekkingsreiziger
verken je in ZooParc Overloon
normaal gesproken de gebieden
waar cheeta’s, tijgers, apen en nog
veel meer bijzondere diersoorten
leven. Maar jouw ontdekkingsreis
wordt de komende tijd nog
avontuurlijker! Tijdens de Dino
weken van 30 september t/m 13
november zet je een stap terug in
de tijd en ga je op ontdekkingsreis
in het tijdperk van de dino’s. Langs
de wandelroute ontdek je twintig
verschillende dino’s, waaronder een
Tyrannosaurus Rex en een
Spinosaurus van maar liefst zeven
meter lang. Opgepast, sommige
dino’s zijn levensecht en kunnen
zelfs bewegen en geluid maken!
Kijk voor meer info op
www.zooparc.nl

FILMPJE KIJKEN
STROMBOLI

BINNEN/BUITEN

De recent gescheiden Sara (van ongeveer
45) is voor het eerst in haar leven alleen op
vakantie. Omdat haar ex-man Karel samen
met de kinderen naar Frankrijk is
vertrokken, heeft Sara zich ingeschreven
voor een ‘From Fear to Love’ retreat op het
Italiaanse vulkaaneiland Stromboli. De
andere deelnemers blijken stuk voor stuk
glanzende, goed verzorgde mensen te zijn,
die rijk genoeg zijn om tweeëneenhalfduizend euro neer te leggen voor een
weekje vol zelfliefde. Allemaal benadrukken
ze dat ze deze therapieweek niet al te
serieus nemen... STROMBOLI is vanaf 3
november te zien in de bioscoop.

K

BOEKJE LEZEN LARS KEPLER
Drie jaar geleden ontving Saga een
dreigende boodschap over een pistool met
negen witte kogels. Een daarvan was
bedoeld voor Joona en Saga zou de enige
zijn die hem kon redden. Inmiddels is er
zoveel tijd verstreken dat de dreiging
verbleekte tot een vreemde actie. Tot in
Kapellskär een zak wordt gevonden met een
bijna volledig vergaan lichaam, in de buurt
ligt een melkwit patroon. Met complexe
raadsels geeft de dader de politie de
mogelijkheid om het moorden te stoppen.
Joona en Saga strijden samen om de puzzel
op te lossen en levens te redden, maar de
jacht wordt steeds gevaarlijker. SPIN van
Lars Kepler is vanaf 8 november
verkrijgbaar.
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biografieën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte
Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op mooie
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
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OBJECT/VAN DE MAAND

Prachtige villa vlak bij San Carlos, op
enkele minuten van strand Cala Nova

U wilt uw onroerend goed verkopen?
Do you want to sell your property? • Desea vender su propiedad?

Bij binnenkomst, in de linkervleugel, biedt de
villa een open, volledig uitgeruste keuken en
eethoek, een lichte en gezellige woonkamer met
open haard en toegang tot de buitenruimte.
In de rechtervleugel bevinden zich de
twee tweepersoons slaapkamers en de
ouderslaapkamer met en-suite badkamer.
Vanuit de open woonkamer heeft u direct toegang
tot het grotere en privégedeelte van de tuin waar het
privézwembad en de barbecueplaats zich bevinden.
Dit gebied is toegankelijk via de achterdeur van het
pand en via de ‘camino’ die rechtstreeks naar het
strand leidt, op slechts vijf minuten lopen.
De woning is zeer goed onderhouden en biedt
airconditioning in het hele huis, ideaal om het hele
jaar door te wonen. U kunt uw voertuigen parkeren
in de grote garage. Het terrein is volledig omheind.
Privacy is gegarandeerd, evenals de grootst
mogelijke veiligheid. Het huis is in uitstekende staat
en kan onmiddellijk worden betrokken.

Ibiza Finest Real Estate S L. · Franchisee of KENSINGTON Finest PropertIes International AG
c/Joan Tur Tur 9B, bajos Ediﬁcio Punta dʼ en Mayol 07840 Santa Eulalia · Ibiza · Spain
www.kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

noelle.politiek@kensington-international.com
0034 971 863 943 /// 0034 660 301 454
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De villa ligt vlakbij het dorp San Carlos en op slechts
zeven kilometer van Santa Eulalia. De stranden van
Cala Nova, Cala Llenya en Cala Mastella liggen op
slechts enkele minuten afstand. Een perfecte
ontsnapping naar het noorden van het eiland om te
genieten van het echte Ibiza.

noelle.politiek@kensington-international.com
www.kensington-ibiza.com

REFERENTIE
TYPE OBJECT
WOONOPPERVLAKTE
OPPERVLAKTE VAN
HET PERCEEL
SLAAPKAMERS
BADKAMERS
ZWEMBAD
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KPI783
Villa
149 m²
712 m²
2
2
1

KOOPSOM/
VRAAGPRIJS
€ 1.325.000,-

THEATER.NL

60-jarige Paul de Leeuw is ambitieus:

‘Ik ben nog lang niet klaar’
Komiek en televisiepresentator Paul de Leeuw vierde in maart zijn 60ste verjaardag en
trekt vanwege deze bijzondere gelegenheid de theaters in. Met de solovoorstelling 60?
We zien wel.. neemt hij zijn publiek mee naar het begin van zijn succesvolle carrière.
“Sommige mensen ben ik nog altijd heel dankbaar. Mijn vader is daar één van.
Natuurlijk moet je het vooral zelf doen, maar zonder hem was ik niet de bekende Paul
de Leeuw geworden die de meesten nu kennen.”
VALLEN EN OPSTAAN Paul kwam al op jonge
leeftijd in aanraking met de entertainmentindustrie.
“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn kansen
aangepakt. Soms viel het mee, maar vaak ook
tegen. En dan ging ik op mijn plaat. Maar ik zei
altijd tegen mezelf: ‘Laat je hard vallen, want je
wordt altijd wel weer opgevangen.’” Van die
instelling heeft hij nog altijd profijt. “Ook nu heb ik
voor televisieprogramma's of optredens weleens
zenuwen hoor, maar die kan ik beter relativeren”,
aldus de komiek.

Foto: Bob Bronshoff

15 KILO Hoewel Paul de afgelopen decennia op
carrièregebied vrijwel alles heeft meegemaakt en

bereikt, denkt hij nog lang niet aan zijn pensioen.
“Voor mij is het niet zo dat het, nu ik 60 ben
geworden, ineens ‘over’ is. Ik ben kerngezond en
sta vol in het leven. En de meesten mensen weten
overigens niet dat ik 15 kilo ben afgevallen. Dat
moest ook wel, want als je ouder wordt gaan die
kilo’s onbewust meetellen voor je gezondheid. Nee,
ik ben nog lang niet klaar en kijk uit naar de jaren
die komen gaan”, sluit Paul ambitieus af.
60? We zien wel.. is tot en met maart 2023 in de
Nederlandse theaters te bewonderen. Bekijk de
speellijst op Theater.nl.

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming.
Ga naar theater.nl/bruist

D
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Depressief, burn-out, chronisch vermoeid, relatiecrisis, werkstress of slopende gedachten?

EEN NIEUWE FORD IS NU
EXTRA AANTREKKELIJK

Van alles geprobeerd om dat te
veranderen, maar zonder succes?
Blijvend anders biedt je mogelijk een andere oplossing. Een
oplossing die ervoor zorgt dat jij in de gaten krijgt hoe het werkt
in jezelf en waar dingen vandaan komen, om vervolgens écht te
kunnen veranderen.

JUIST NU!

Juist in deze moeilijke tijden, waarin we afstand moeten
houden van anderen, terwijl de afstand naar onszelf en
de mensen waarmee we samenwonen kleiner wordt,
kan wat hulp en begeleiding noodzakelijk zijn.

Neem vrijblijvend contact op met Rob Droog via
info@blijvendanders.nl en zet de eerste stap op weg
naar verandering.

PROFITEER VAN EEN HYBRID BONUS VAN
€ 2.000 OP DE KUGA EN € 1.500 OP DE PUMA
eerst weten, dan doen
www.vanmossel.nl/ford

Voor vragen of aanmelden: info@blijvendanders.nl
Snavelbiesstraat 12, Landhorst | 06-24110827 | www.blijvendanders.nl
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BEAUTY/NEWS
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Credits: Ingrid Burger for ColorStories.nl

De mooiste geuren van dit seizoen
1. Skins x ZENOLOGY Ambiance Trigger Spray 300 ml, € 55,- www.skins.nl
2. PURE OUDH Edition 01 van Miglot, € 584,50 www.miglot.com
3. Chrystal Saffron EDP van Matière Première, € 195,- www.skins.nl
4. Rosa Tabacco Candle Onyx van Dr. Vranjes, vanaf € 28,- www.skins.nl
5. Candle Darling van August & Piers, 340 gr, € 75,- www.skins.nl
6. Arpa Recedere EDP, € 266,- www.skins.nl
7. The World According to Arthur EDP van Penhaligon’s, € 246,- www.skins.nl
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Nu de dagen weer kouder en korter worden,
krijg je ook weer zin in intense geuren die dit
seizoen een stukje mooier maken.

8. 33 Abyssae EDP van L’Artisan Parfumeur, € 205,- www.skins.nl
9. Scent of You van s.Oliver, vanaf € 19,95 www.etos.nl
10. Libre Le Parfum van YSL, vanaf € 89,- www.douglas.nl
11. Alien Goddess Intense EDP van Mugler, vanaf € 94,40 www.douglas.nl
12. Fragrance Sticks Dutch Coast van Marjolein Bastin, € 14,95 www.hallmark.nl
13. Armani Code Parfum, vanaf € 87,- www.iciparisxl.nl
14. Into the Oud van Astrophil, € 135,- www.astrophilstella.com

VERWARM JE
JE
HUIS ZUINIG EN
EN
EFFICIENT MET
MET
EEN VASTE AIRCO
AIRCO
Airco’s kunnen naast
naast koelen,
koelen, jouw
jouw huis
huisook
ookheerlijk
heerlijk
verwarmen. En dat
dat zuiniger
zuiniger en
en efﬁ
efﬁciënter
ciënterdan
daneen
een
reguliere cv-ketel.
cv-ketel.
En alleen Lunenburg
Lunenburg plaatst
plaatst jouw
jouw airco
airco
inclusief de Lunenburg
Lunenburg service.
service.
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GRATIS
GRATISADVIES
ADVIES
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AANHUIS
HUIS
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Onze
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specialisten
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komen
met
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veel
veel
plezier
plezier
gratis
gratis
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vrĳ
vrĳ
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blĳ
vend
vend
bĳbĳ
joujou
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aanhuis
huis
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maat.
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onsmag
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verwachten)
verwachten)
een
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sante
offerte.
offerte.
ZoZo
zitzit
jĳ jĳ
erer
deze
deze
winter
winter
comfortabel
comfortabel
bĳbĳ
! !

Lunenburg
Lunenburg
heeft
heeft
eeneen
groot
groot
assortiment
assortiment
klimaatbeheersingsapparaten
klimaatbeheersingsapparaten
omom
jouw
jouw
winter
winter
zo zo
aangenaam
aangenaam
mogelĳ
mogelĳ
k tekmaken.
te maken.
Naast
Naast
krachtige
krachtige
vaste
vaste
airco’s
airco’s
kunkun
je ook
je ook
bĳ bĳ
onsons
terecht
terecht
voor
voor
verwarmingsoplossingen
verwarmingsoplossingen
zoals
zoals
infraroodpanelen,
infraroodpanelen,
radiatoren
radiatoren
en en
convector
convector
verwarmingen!
verwarmingen!

BEL
BELVOOR
VOOREEN
EENAFSPRAAK!
AFSPRAAK!
073
073532
53223233232

NULAND
NULAND
RIJKSWEG
RIJKSWEG
6969
ROSMALEN
ROSMALEN
VERLENGDE
VERLENGDE
VAN
VAN
MEEUWENSTRAAT
MEEUWENSTRAAT
2 2
WWW.LUNENBURG.NU
WWW.LUNENBURG.NU
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Wat is een
Nalatenschapscoach?…

Jezelf

Fit in 35 minuten

mogen zijn!

Juvenalis heeft mij enorm geholpen
om volledig te herstellen van mijn
auto ongeluk. Inmiddels sport manlief
gezellig mee. 2 x in de week 35
minuten effectief en gezellig trainen.

…en waarmee helpt hij NU voor later?
Een nalatenschapscoach is opgeleid om met u uit te
zoeken wat voor u NU belangrijk kan zijn.
Denk hierbij o.a. aan:
 Schenkingsrecht
 Testament
 Erfrecht
 Levenstestament

Fijn dat het niet zo groot is, je
leert elkaar kennen. Je ben
hier geen nummer.

Als je jezelf continu aanpast aan anderen, dan verlies je jezelf.
Het is heel normaal om je iets anders te gedragen in verschillende
situaties, maar je mag daarbij niet jezelf verliezen. Je mag trots zijn
op wie je bent, want jij bent uniek en puur.

Aan het werk
voor een gezond
lijf en een blij
gezicht!

Hij gaat dit samen met u in kaart brengen, zodat u en
uw nabestaanden als het nodig is alles overzichtelijk
kunnen vinden.
Bel of mail voor uw gratis koffiegesprek met Jos...

Wat zeg je tegen jezelf als je in de
spiegel kijkt? Iets positiefs of juist
iets negatiefs? Welke woorden blijven
zich in je hoofd herhalen? Zijn het
negatieve woorden, dan is het tijd
om in te grijpen en het heft in eigen
handen te nemen.

De Milon Cirkel is snel, veilig en effciënt. Een complete
training in 35 minuten, ook voor wie niet van sporten
houdt. Je traint zowel je spieren als je conditie, bevordert
je gezondheid en vermindert eventuele klachten.
Daarnaast kan je kiezen voor functionele training,
bootcamp, groepslessen en Bodytec EMS-training.
Met ons effectief programma kom je tot een veranwoord
en gevarieerd eetpatroon en bereik je moeiteloos je
streefgewicht.

LEZERSACTIE OKTOBER

PersoonlijkLevensDossier
voor u + uw wettelijke partner normaal € 475,-

nu voor slechts € 400,-

COLUMN/BRIGITTE

Maak nu een
vrijblijvende afspraak
om kennis te
maken!

Zorg voor jezelf, want je bent het waard.
Ik ben er voor jou en jij bent de expert
over jezelf. Jij bent degene die bepaalt op
welke manier we aan de slag gaan. Mijn
specialisaties zijn autisme, ontspanning,
burn-out en het aanbrengen van structuren
in het dagelijks leven of in je administratie.
Samen kijken we naar de uitdagingen en
samen maken we een plan van aanpak. Als
coach help ik je om weer in jezelf te geloven.
Je wordt je weer bewust van je kwaliteiten en
talenten. Elk traject is op maat gemaakt.

eter iets geregeld dan niets geregeld

Elke vrijdagochtend inloopochtend
van 09.00u tot 12.00u t.h.v. Deken
van Mierstraat 20 in Veghel.

“ s mijn le ens testament nog an deze tijd en p to ate ”
et an je zomaar ge euren

06 – 51 16 91 54 | jove@josven.nl
itdagingen aar
www.jove-nalatenschap.nl

e mee te ma en

➢ zie te
➢ e ts eiding of

Juvenalis Sport Boutique
Rembrandtlaan 17 e Veghel
0413 - 714 912 info@juvenalissport.nl emand die je et ge oel geeft dat je er niet alleen oor staat.
unnen rijgen roeg of laat
En die je op eg an elpen in et dool of an za en.
www.sportboutiqueveghel.nl
o e als jou

professionele maatje oo tijdens et le en

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

Beautytips

LOOKING/GOOD

voor de winter

Probeer
voor maar

Buiten is het koud en binnen zetten we de verwarming lekker hoog.
Die temperatuurverschillen zijn nou niet bepaald goed voor je huid.
Gelukkig hebben wij voor jou alvast een aantal beautytips op een rijtje
gezet om de winter door te komen!
DRINK VEEL
Een hele belangrijke tip: drink genoeg! Als je goed drinkt,
voorkom je een droge en schrale huid. Zet bijvoorbeeld een
flesje water op je bureau, of drink een extra kop van je
favoriete thee.

€9,95

VERWEN JE HAAR
Vrieskou en centrale verwarming in de winter doen je haar
geen goed. Verwen je haar daarom eens met een lekker
masker! En vergeet niet om je haren goed te drogen voor je
op een koude ochtend de deur uitgaat. Hierdoor kan je haar
namelijk flink beschadigen.
DOUCHE NIET TE HEET
Veel mensen snakken naar een heerlijke warme douche na
een dag hard werken. Maar pas op, een hete douche droogt
je huid enorm uit. Probeer iets minder heet te douchen en
gebruik na het douchen nog een hydraterende bodylotion.
Je huid is je dankbaar.
VERZORG JE LIPPEN
Iedereen kent het wel: die vervelende droge lippen met
barstjes. Lekker smeren dus. En check even of je lipbalsem
een verzorgend ingrediënt zoals aloë vera bevat.

Loopkantstraat 25, Uden
0413-301500
www.shavem.nl
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De
comfortabele
stadsfiets

Tevens hebben
we altijd genoeg
gebruikte fietsen
op
voorraad.

PANCHA KARMA IN INDIA?

Ga jij mee naar het mooiste stukje
India, de beste Ayurvedische kliniek?
Wil jij echt van al je vage klachten
af? En wil jij weten welke voeding
nu echt bij jou past en een reset
maken qua gezondheid?

Even doortrappen, net dat groene verkeerslicht
halen, even later weer moeten remmen voor
voetgangers, door een plas heen omdat je
niet kon uitwijken, een plekje vinden tussen
honderden andere fietsen en hopen dat je
je eigen fiets nog terugvindt straks. Voor de
gemiddelde stedeling bekende taferelen. Je fiets
moet in de stad tegen een stootje kunnen.

Voor mensen die gezond zijn maar nog
beter in hun vel willen zitten. Of voor
mensen met klachten: Ayurveda bekijkt
het anders en behandelt daardoor ook
anders.

Als je zoveel te kiezen hebt, is het moeilijk om
te bepalen wat jouw nieuwe fiets moet worden.

Heerlijke massages, oliebegietingen,
fantastisch voedsel met rijke kruiden, yoga,
persoonlijke consulten met artsen en een
persoonlijk behandelplan.

Kijk daarom vooral naar wat je met je fiets van
plan bent. Ga je vaak boodschappen doen op de
fiets? Dan is een voordrager misschien praktisch.
Heb je snel stramme benen als het wat kouder
is? Wellicht is een fiets met lage instap wel iets
voor jou.

Speciale behandelingen voor mensen met
oogklachten: www.sreedhareeyam.com
E-BIKES
STADS- & TOURFIETSEN

Josephine Broeders

KINDERFIETSEN
GEBRUIKTE FIETSEN
VERHUURFIETSEN

Ceciliastraat 1, Zijtaart (Veghel)
0413-352203 | info@defietsenwinkelzijtaart.nl
www.defietsenwinkelzijtaart.nl

REPARATIE
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AUDE SAPERE
NISTELRODESEWEG 9A, UDEN
06 10 75 95 34
JOSEPHINEBROEDERS@GMAIL.COM
WWW.AUDESAPERE.NL

Meer
informatie?

06 107 59534

Op een unieke locatie in Zeeland,
dicht bij natuurgebied De Zeepe
Duinen en het strand van
Westerschouwen, vind je sinds circa
anderhalf jaar het luxe Boutique
Hotel Ter Zand. Perfect om heerlijk te
genieten van alles wat de veelzijdige
Zeeuwse kust te bieden heeft.

Uitwaaien en genieten
aan de Zeeuwse kust

Uniek aan het concept van Boutique Hotel Ter
Zand zijn onder andere de 32 Garden Suites,
die zich verspreid over het terrein bevinden.
En ook de 53 kamers in het hotel zelf vormen
een goede reden om hier vaker terug te keren.
De kamers zijn gloednieuw en voorzien van
alle gemakken. Doordat de kamers over drie
panden zijn verdeeld, voelt het hier bovendien
toch aan als een kleinschalig hotel waar je als
gast alle aandacht krijgt die je verdient. De
medewerkers van het hotel hebben dan ook
vooral oog voor het welzijn van de gasten.

Faciliteiten

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede
Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand
Scan de QR-code en ga naar de website
voor meer info of om meteen te reserveren
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Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van
fietsen, waardoor ze heerlijk de omgeving
kunnen verkennen. Vergeet daarnaast ook niet
het restaurant Le Poirier waar verrassende
gerechten worden bereid met de mooiste
streekproducten. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de wellness en fitness die zich
op slechts tweehonderd meter van het hotel
bevinden.

hoe word je rijk?
Als klein meisje wist ik het al: ik wilde rijk worden.
Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Wel zijn
er specifieke gebeurtenissen in mijn leven geweest,
die mijn toekomstdromen hebben versterkt.
Als klein meisje bezocht ik een prachtige villa. Zelf woonde
ik in een simpel huis met een spirituele inrichting. De villa
die ik bezocht, was een oase van rust. Dit bezoek heeft een
grote invloed gehad. Nu woon ik in een soortgelijke woning.
Hoe heb ik dit voor elkaar gekregen? Als jong meisje begon
ik al mijn leven te visualiseren. Ik kon uren wegdromen
en voelen dat mijn leven er zo uit zou zien. De kunst van
visualisatie is dat je niet alles moet uittekenen. Het gaat
vooral over voelen dat je er al bent. Vertrouwen hebben
dat het goed komt en de rest loslaten. Alles
wat ik in mijn carrière met pen, papier en
berekeningen heb bedacht, is mislukt. Alles
heb ik bereikt door erop te vertrouwen
dat de juiste mensen, situaties en
aanbiedingen op mijn pad komen.
Ik volg mijn hart.

Liefs, Fajah
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BLOG/FAJAHLOURENS

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol.

NederlandBruist zoekt
franchisenemers
Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchiseconcept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime
topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een
eigen onderneming op te zetten.
Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s
regio’s, zoeken
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print
en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
of wil je meer informatie?
Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto
naar franchise@nederlandbruist.nl.
Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers
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BRUIST/RECEPT

Chili con carne

met gehakt, bonen en rijst
Dit gemakkelijke recept is zonder pakjes en zakjes zelf klaar te maken ideaal om
jezelf thuis op de bank lekker mee op te warmen.. We kunnen je garanderen dat
dit gerecht op jouw lijstje met comfortfood thuishoort.
4 PERSONEN - 35 MINUTEN
INGREDIËNTEN
1 grote ui
1 eetlepels olijfolie
2 rode paprika’s
2 eetlepels kruidenmix
(chili con carne)
500 gr rundergehakt
450 gr rode/bruine bonen
1 blik tomatenblokjes
(à 400 gr)
1 klein blikje tomatenpuree
200 ml gezeefde tomaten
1 klein blikje maïs à 150 gr
250 ml zure room
peterselie (fijngehakt)
350 gram basmatirijst
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BEREIDING
Snipper de ui en bak deze in een grote (wok)pan met een beetje olie of margarine.
Voeg het gehakt toe en bak dit rul. Voeg 2 eetlepels van de chili con carne
kruidenmix toe.
Snijd de rode paprika’s in stukjes en bak een paar minuten mee. Doe dan de
tomatenpuree, tomatenblokjes en gezeefde tomaten erbij en roer alles goed door
elkaar. Laat dit mengsel 10 minuten pruttelen.
Kook ondertussen ook de rijst gaar. Doe dan de bonen en maïs bij de tomatensaus
met gehakt en laat nog 10 minuten pruttelen.
Serveer de chili con carne met een flinke schep
zure room, wat fijngehakte peterselie en rijst.
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Musk Extreme
parfum

Good4fun
giftcard
t.w.v. € 25,-

Wat is er in de herfst nu fijner dan
je samen op de bank te nestelen en
de tijd te verliezen met een Bruist
magazine? Terwijl wind en regen om het
huis gieren, zit je fijn bij elkaar met een
zelfgemaakt warm drankje en herfstig
hapje binnen handbereik. 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.
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Maak kans op

Musk Extreme eau de parfum is
één van de eerste geuren uit de
Perris Monte Carlo Fragrance
Collection en wordt ook wel geur
van de verleiding genoemd. Dit
parfum is warm, geraffineerd en
zeer sensueel te noemen en
verrijkt met o.a. muskmoleculen,
bergamot, vanille, rozen en civet.
Voor dames en heren.
www.perrismontecarlo.com.

Deze Good4Fun giftcard is
fun om te geven en krijgen!
Circuit rijden, eten, unieke
overnachtingen, fashion
en alle fun die er is.
Online shoppen en te
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel,
veilig en origineel. www.good4fun.nl

Zoek de zes letters in BRUIST!

2
8
2
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6
3

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
Y'geheugen'. T
De oplossing van vorige maand was najaar.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 1-2-5.
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parfum
verleiding
lekker
geuren

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing
in op onze site: www.demaashorstbruist.nl.
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg. Het
overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 december
de oplossing in op onze site: www.demaashorstbruist.nl.

PUZZELPAGINA

Maak kans op

Voel je welkom
bij Boetiek24
in Heesch
Een zwart-wit outfit
is altijd stijlvol en
tijdloos.
Geschikt voor
iedere gelegenheid
en nooit saai.
Deze winter volop
aanwezig in onze
collectie. Kom je
kijken?
Kom inspiratie
opdoen of neem
alvast een
kijkje op onze site
www.boetiek24.nl

Scan mij

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

boetiek24

DENK NIET

ZWART-WIT
MAAR
DRAAG HET

In Novembe
r maak
je bij een aa
nkoop
kans op één
van de

Boetiek24
cadeaubonn
en
t.w.v. € 100
,-

