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Brabantste tijdschrift

Het enige Brabantse
publiekstijdschrift
Voor en over Brabant

buiten Brabant verspreid in een oplage

De makers

Brabeau, met de klemtoon op beau, is

van 20.000 exemplaren. De 981 verkoop-

Brabeau wordt gemaakt en in eigen

het enige publiekstijdschrift voor en

punten zijn tijdschriftenwinkels, boeken-

beheer uitgegeven door Trix van

over Noord-Brabant. Het is een drie-

zaken en supermarkten. Brabeau blijft

der Putten en Jan Hakkert, twee

maandelijks fullcolour tijdschrift met in

steeds drie maanden lang te koop en

Brabantse bladenmakers. Het is een

elke editie: interieurs, tuinen, interviews,

onder de aandacht.

onafhankelijke uitgave, zonder steun
van sponsors of subsidies.

natuur, cultuur, geschiedenis, koken en
eten, shopping, te-doen-agenda en het

De lezers

Brabeau Bulletin met de leukste adresjes.

Brabeau wordt gelezen door vrouwen

Dáárom Brabeau

Alles waarover in Brabeau geschreven

(60%) en mannen (40%) vanaf ± 40 jaar

l Brabant-brede

wordt, bevindt zich in de nabijheid

met een concentratie in de leeftijdsgroep

l Vrouwen

van de lezer. De onderwerpen roepen

van midden 50. Veel lezers van Brabeau,

l Betrokken

gevoelens van herkenning en verbon-

de vijftigers, bevinden zich in de tweede

l Tweede

denheid op: Het is óns blad, het gaat

levensfase: ze hebben volwassen kinde-

l Onafhankelijke

over óns Brabant.

ren en meer tijd en geld voor zichzelf te

l Inspiratiebron

verspreiding

én mannen
lezersgroep

levensfase-keuzes
uitgave

besteden. Verhuizen staat vaak op de

l Alles

Verspreiding

verlanglijst: eindelijk naar het platteland

l Drie

Brabeau bestaat sinds 2012 en is een snel

of juist terug naar de stad. De Brabeau-

groeiend tijdschrift. Het magazine wordt,

lezer besteedt meer geld dan gemiddeld

Aantal pagina‘s

behalve naar de abonnees, binnen én

aan interieur, tuin en ontspanning.

4 Pagina‘s omslag en 96 binnenwerk.

Appels & peren

Oogstfeest
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06 Brabant in Beelden

Leven op de boerderij toen…

18 Hallo redactie

Foto’s, tips, ideeën, en complimenten
van de lezers.

11 Bulletin

Inspiratie, nieuws, boeken, adresjes.
Met óók:
12 Dierenvriend Astrid
13 Natuurliefhebber Thijs
14 Historie-reporter Margot
15 Dierenarts Martin
16 Import-Brabander Simone
17 Veilingmeester Rob

18 De stijlkamers van Els & Jos
Bijzondere interieurwinkel.

‘Geheime landgoedjes’
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Decoreren & koken

Goed
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27 Context

Constance over
Brabant fietst.

28 Bas ter Meulen

De Hollandse Smous

Losse verkoopprijs € 6,95.
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80 Oogstfeest

60 De Hollandse Smous

88 Lezersverhaal

Abonnement: € 43,60 voor 8 nummers.

Verschijningsdata 2022
4 maart; 3 juni; 2 september; 2 december.
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Een heel seizoen genieten

58 Fietsroute

Abonnement: € 22,60 voor 4 nummers.

Dat was toen

Inhoud 58
Vroeger stalhondje,

Verkoopprijs

Perentaart

Er-op-uit

In de omgeving van Eersel.

in de buurt
maanden bereik

Heerlijkheden met appels & peren.

a
Extr

Foto Gids

Ton Bastings over het

Adverteren in Brabeau?
Neem voor meer informatie contact

34 Drie ‘geheime’ landgoedjes

66 Voordelig abonnement

90 Agenda

op met Trix van der Putten,

41 De zwartkop

68 De Familiefoto

94 Puzzel & Win

0411-601958.

42 Thee-tuinfeestje

70 Tuintijd

Neuroloog uit Berkel-Enschot.

In de buurt van Den Bosch.

Wild leven in Brabant.

van Anita

Een high tea-buffettafel
vol heerlijkheden.

49 Piet den Blanken

Documentaire-fotograaf

en fotojournalist.

Trakteer jezelf of een ander op Brabeau.
4
Brabeau

nu geliefde gezinshond.

Trakteer jezelf of een ander.

Het gezin de Cock uit Tilburg.

Praktische tips voor tuin & terras.

72 Vee op de markt

Historie: dieren als koopwaar.

79 Beaubinnen

archief op zolder.

Fijn op stap.

Workshop-arrangement

bij Onder de Kersenboom.

trix@brabeau.nl

97 Mijn Brabant Jeugd
Wethouder Esmah Lahlah
kijkt terug.

98 Colofon

En volgend nummer.

Sfeermakers met ‘n zweempje Japan.

Profiteer van een voordeel-abonnement, op pagina 66.
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Brabeau

www.brabeau.nl

Brabeau is bij 981 verkooppunten te koop
www.facebook.com/brabeaumagazine

