
Voor en over Brabant
Brabeau, met de klemtoon op beau, is 

het enige publiekstijdschrift voor en 

over Noord-Brabant. Het is een drie-

maandelijks fullcolour tijdschrift met in 

elke editie: interieurs, tuinen, interviews, 

natuur, cultuur, geschiedenis, koken en 

eten, shopping, te-doen-agenda en het 

Brabeau Bulletin met de leukste adresjes. 

Alles waarover in Brabeau geschreven 

wordt, bevindt zich in de nabijheid 

van de lezer. De onderwerpen roepen 

gevoelens van herkenning en verbon-

denheid op: Het is óns blad, het gaat 

over óns Brabant. 

Verspreiding
Brabeau bestaat sinds 2012 en is een snel 

groeiend tijdschrift. Het magazine wordt, 

behalve naar de abonnees, binnen én 

buiten Brabant verspreid in een oplage 

van 20.000 exemplaren. De 981 verkoop-

punten zijn tijdschriftenwinkels, boeken- 

zaken en supermarkten. Brabeau blijft 

steeds drie maanden lang te koop en 

onder de aandacht.

De lezers
Brabeau wordt gelezen door vrouwen 

(60%) en mannen (40%) vanaf ± 40 jaar 

met een concentratie in de leeftijdsgroep 

van midden 50. Veel lezers van Brabeau, 

de vijftigers, bevinden zich in de tweede 

levensfase: ze hebben volwassen kinde-

ren en meer tijd en geld voor zichzelf te 

besteden. Verhuizen staat vaak op de 

verlanglijst: eindelijk naar het platteland 

of juist terug naar de stad. De Brabeau-

lezer besteedt meer geld dan gemiddeld 

aan interieur, tuin en ontspanning. 

De makers
Brabeau wordt gemaakt en in eigen 

beheer uitgegeven door Trix van 

der Putten en Jan Hakkert, twee 

Brabantse bladenmakers. Het is een 

onafhankelijke uitgave, zonder steun 

van sponsors of subsidies.

Dáárom Brabeau
l Brabant-brede verspreiding

l Vrouwen én mannen

l Betrokken lezersgroep

l Tweede levensfase-keuzes

l Onafhankelijke uitgave

l Inspiratiebron

l Alles in de buurt

l Drie maanden bereik

Aantal pagina‘s
4 Pagina‘s omslag en 96 binnenwerk.

Verkoopprijs
Losse verkoopprijs € 6,95. 

Abonnement: € 22,60 voor 4 nummers.

Abonnement: € 43,60 voor 8 nummers.

Verschijningsdata 2023
3 maart; 2 juni; 1 september; 1 december.

Adverteren in Brabeau?
Neem voor meer informatie contact 

op met Flory Huisman, 0251-760189. 

brabeau@oseberg.nl 
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60 De Nubische geit 
 Aanhankelijk dier met een 

 statige uitstraling.

 66 Voordelig abonnement 
  Trakteer jezelf of een ander. 

68 De Familiefoto
 Het gezin Verstegen uit Boxtel.

    70 Tuintijd  
                     Praktische tips voor 

                                tuin & terras. 

        72 Lekker koken  
                      Recepten van 

                                Mascha van Berkel. 

77 Wandeling  
 Bij Kasteel Nemerlaer in Haaren.

78 Verleden tijd: Edah   
Goedkope supermarkt van het zuiden.   

Inhoud

p
Een heel seizoen genieten

Wandelen

         28 Marlies Bongers
        Gynaecoloog en bijzonder 

        hoogleraar uit Geldrop.

34 Bedelfeesten  
 Van Nieuwjaarszingen  

         tot Paaseieren bedelen.

41 De haas   
Wild leven in Brabant.

42 Heimwee-winter met Anita
       Decoreren en koken 

              in nostalgie-stijl.

49 Jan de Laat
          Fotograaf en groot 

            natuurliefhebber.

59 Beaubinnen 
         Sfeermakers voor 

            landelijk wonen. 

1884

BinnenkijkenNatuur in de winter

IDEE
100% NB

CADEAU

Trakteer jezelf of een ander op Brabeau.              Profiteer van een voordeel-abonnement, op pagina 66.

Decoreren 
& koken

42 Interview

94

06 Brabant in Beelden
 Zonen en dochters met roeping.

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 Binnen kijken
  Thuis bij Marike en Rick in Bokhoven. 

 27 Context   
Constance over de

Brabantse koffietafel.

  

Gynaecoloog en 
bijzonder hoogleraar 

Verrassende
bloemkoolsoep

Jan de Laat (1929-2020) was amateurfotograaf en groot natuurliefhebber. Hij woonde in Goirle, ten 

zuiden van Tilburg. Tot op hoge leeftijd was Jan vrijwilliger bij natuurorganisatie Brabants Landschap. Hij 

fotografeerde het heidelandschap, bossen en beken en maakte detailopnamen van vogels en planten. 

In het oog springend is zijn reeks zwart-wit foto’s uit de jaren 60 van Anneke van Iersel. Anneke leefde in 

boerderij De Nieuwe Hoef alsof de tijd er sinds Vincent van Gogh had stilgestaan. In deze Brabeau-gids vind 

je een selectie van het hele oeuvre van Jan de Laat: prachtige natuuropnames én markante Brabanders.  
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Kijk & geniet ook mee!

Buitenmens Fotograaf
Jan de Laat

pagina 50

Markant
Anneke 
van Iersel

pagina 53

TijdsbeeldenMensen en ambachten
pagina 54

Bewaar-editie: Jan de Laat

Unieke Foto Collectie

Schilderachtig

Ontdek natuur                 ‘dichtbij’ huis
                ‘dichtbij’ huis

Bescherm de prachtige natuur bij u om de hoek
U krijgt er veel voor terug!

Natuurfi lms op Vimeovimeo.com/showcase/8723049 met code 90JR_Natuur-Dichtbij!

Natuurmuseum Brabant (Tilburg)Gratis toegang met het hele gezin 
Bijzondere  excursiesExclusief met de boswachter op pad

 met de boswachter op pad
 met de boswachter op pad

www.brabantslandschap.nl/word-beschermer

Uw jaarkaart is geld waard! Profiteer van de vele kortingen (méér dan 100 euro voordeel!)

natuur en erfgoed 
zijn kostbaar, maar niet onbetaalbaar

GRATISwelkomst-pakket 

Maak kans op een zilveren armband t.w.v. € 525

Extra
Unieke

Foto
Gids

84 Natuur 
 Over leven in de winter.

90 Agenda 
 Fijn op stap.

94 Puzzel & Win  
 Zilveren armband 

 van NOL t.w.v. € 525.

97 Mijn Brabant Jeugd 
 Zangeres Anneke van 

 Giersbergen kijkt terug.

98 Colofon 
 En volgend nummer.
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Lekker aan de slag

Wonen & werken

5
Brabeau 

www.facebook.com/brabeaumagazine

www.brabeau.nl

Brabeau is bij 981 verkooppunten te koopBrabeau is bij 981 verkooppunten te koop


