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TOPVERKOPER? Nederland Bruist zoekt 
enthousiaste topverkopers. Meer weten? 
Neem contact op via 076-7115340. Of stuur 
een e-mail naar lea@nederlandbruist.nl
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VOORWOORD/JUNI

Als het zonnetje volop schijnt, voelen mensen zich namelijk vaak 
een stuk vitaler en lekkerder in hun vel. Ze stralen en zien er 
daardoor ineens weer jonger uit dan tijdens de koude winter-
maanden. En dat niet alleen, want ze voelen zich zelfs jonger.
Bruist geeft tips om een leven lang jong te blijven. Hoe, dat lees
je verderop in dit magazine. Alvast één tip: blijf lachen! 

Een andere tip die we je geven, is om te ontspannen. En hoe kan 
dat nu beter dan door heerlijk in de zon te genieten van dit 
magazine dat wij weer met veel plezier voor je hebben 
samengesteld. Zo lees je deze maand meer over bruisende 
ondernemers als Silk beauty&nails en SANI Resort.

Veel leesplezier en een mooi begin van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

‘Ik heb de zomer in mijn bol.’ André Hazes zong dat ooit en ook bij 
Nederland Bruist delen we in dit zonnige gevoel. Juni, de maand 
dat de zomer officieel begint. En ook al hebben we deze lente al 
heel wat mooie dagen gehad, het idee dat het nu écht zomer wordt, 
tovert bij zo mogelijk nog meer mensen een lach op het gezicht.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340



We leven in een tijd waarin ouder worden steeds gewoner is. Waar mensen 
vroeger na hun vijftigste als oud gezien werden, sta je tegenwoordig op deze 
leeftijd nog midden in het leven. We zijn druk met werk, kinderen, een 
(nieuwe) partner, ouders, maar ook met dromen en ambities. 

Laten we eerlijk zijn. Op den duur krijgen we allemaal een slapper vel en meer 
rimpels. Je kunt er dan voor kiezen om drastische maatregelen te nemen bij 
een plastisch chirurg. Maar er is ook een veel eenvoudigere manier om elegant 
ouder te worden: straal zelfvertrouwen uit! Doe geen dingen om jonger te lijken, 
maar probeer om er gewoon op je best uit te zien. Het blijkt dat mensen die 
zich geen zorgen maken over ouder worden gemiddeld 7,5 jaar langer leven 
dan degenen die geforceerd proberen om zich jonger voor te doen.

We willen dus niet per se jong blijven, maar ons wel graag jong blijven vóelen. 
Maar hoe kun je dat jeugdige gevoel langer vasthouden? Bruist geeft tips om 

Ooit was het een groot compliment als je ouder werd 
geschat dan de leeftijd in je paspoort. ‘Ouder’ lijken 
was stoer en je voelde je zelfverzekerder. Maar rond de 
dertig ligt het omslagpunt. Ineens ben je heel blij met 
elk jaar dat je jonger wordt geschat. 

Blijf een leven  
       lang jong! lichaam én geest soepel te houden en gracieus 

ouder te worden.

HOUD JE HERSENEN ACTIEF. Zoek uitdagend 
werk, volg een opleiding of doe een (talen)cursus. 
Als je je hersenen intensief gebruikt, gaan het 
concentratievermogen en geheugen minder snel 
achteruit. Ook een potje Triviant of knutselen met je 
(klein)kind is smeerolie voor je brein.

ONTSPAN. Maak regelmatig tijd om te ontspannen; 
met een boek, tijdens een avondje met vrienden, 
tijdens de yogales of een stevige wandeling. Je 
blijft niet alleen geestelijk fi t, maar het houdt ook je 
lichaam in vorm.

KIES VOOR ‘KRACHTVOER’. Bescherm je 
lichaam door veel voedsel te eten dat natuurlijke anti-
oxidanten bevat. Die zitten onder andere in broccoli, 
tomaten, druiven, blauwe bessen en citrusvruchten.

BLIJF LACHEN. Als je het leven van de positieve 
kant bekijkt, is de kans groter dat je beter slaapt en 
minder vaak ziek bent. Met een echte, gemeende 
lach train je de spieren in je gezicht én kun je je 
levensduur verlengen. Als dat geen goede reden is 
om vaak te lachen…

BRUIST/BODY&MIND

STRAAL ZELFVERTROUWEN
UIT EN  ELEGANT OUDER WORDEN  
GAAT BIJNA VANZELF
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Professionals  in haarmode 
Morfose Kappers staat voor: kwaliteit, 
stijl, deskundigheid, ontspannen sfeer 

en aandacht. Misschien logisch,
 maar toch bijzonder!

SEMINARS/OPLEIDINGEN
Om dit te kunnen bieden is kennis en kunde nodig, en die heb 
je niet zomaar. Hiervoor volgen wij seminars en opleidingen 
gedurende het hele jaar. Ieder jaar weer opnieuw laten wij ons 
bijscholen. Mode verandert, wensen veranderen, kennis 
verandert, wij veranderen, dus…

KLEURSPECIALIST
Wij zijn er trots op te kunnen zeggen dat wij specialist zijn in 
haarkleuren. Menig keer per jaar laten wij ons uitgebreid 
opleiden om de allernieuwste kleuren en kleurtechnieken 
eigen te maken. Voor onze kleuringen hebben wij gekozen 
voor  een “ammonia-arm” product (Artego) waar we prachtige 
kleuren mee kunnen maken. Ook is een speedcolor mogelijk; 
een snelle kleuring voor diegene die een krappe agenda heeft.
Onze kappers en topstylistes hebben elke dag weer een leuke 
uitdaging om in onze ruime opgezette moderne salon, je met 
een mooi kapsel en mooie kleur de deur uit te laten gaan!!

GEZOND HAAR
De basis voor dit alles is gezond haar en een gezonde 
hoofdhuid. Van daaruit zoeken we de beste en mooiste 
oplossing voor jouw haar, kapsel en hoofdhuid.
We hebben extra kennis in huis over de hoofdhuid en werken 
hiervoor dan ook met hoogwaardige medische producten 
(Mediceuticals).

ONLINE AFSPREKEN
Een afspraak maken kun je bij ons snel en gemakkelijk 24/7 
online. Zie onze website: www.morfose.nl 

Verdonckstraat 1 c  Someren  |  0493 - 495832  |  info@morfose.nl  |  www.morfose.nl



Professionals  in haarmode 
BRUISENDE/ZAKEN

Specialist in haarkleur,
hoofdhuid en haarproblemenVerdonckstraat 1 c  Someren  |  0493 - 495832  |  info@morfose.nl  |  www.morfose.nl



HAAL BRUIS IN HUIS
Met SodaStream maak je thuis je eigen bruis! 

Goede bubbels: voor je gezondheid én voor onze 
planeet. De SodaStream fl es gaat drie jaar mee 

en één SodaStream fl es vervangt maar liefst 
2.000 plastic fl essen. En deze maand 

maak je bij Bruist ook nog eens kans op 
jouw eigen SodaStream bruiswatertoestel!

SodaStream, vanaf € 99,99  
www.sodastream.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van 

de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodat zij ook 

op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens

o.v.v. ‘Lezersactie#1 juni naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

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).

win

Culinaire

Vaderdag!Culinaire

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com

TYPISCH NEDERLANDS DESIGN
Deze zomer introduceert het Nederlandse designmerk 

Royal VKB de nieuwe pannen- en messencollectie ‘Inspire’. 
Met functioneel design, dus laat de keukeninspiratie maar komen! 

Inspire pannen vanaf € 49,99. Inspire messen vanaf € 9,99
www.royalvkb.com

SHOPPING/NEWS

LEKKER BUITEN ETEN
De zomer hangt in de lucht en wat is er dan gezelliger dan samen tafelen met 

familie, vrienden of de buurtjes? De Clever Cooking lijn van Villeroy & Boch maakt 
het bereiden van kleine én grote porties zo makkelijk mogelijk. De bakvormen en 
ovenschalen kunnen ook als serveerschalen worden gebruikt. De platte vormen 

fungeren als bakvorm én deksel en alle vormen en schalen zijn stapelbaar. 
Villeroy & Boch, Clever Cooking lijn vanaf € 8,90  www.villeroy-boch.nl/shop 

Vaderdag!

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

LA DOLCE VITA
Geniet van het Italiaanse platteland op tafel met de gloednieuwe 

Rustic Italian collectie van Jamie Oliver. Geïnspireerd door 
vintage Italiaans servies en Jamie’s voorliefde voor Italiaans eten. 

Jamie Oliver, vanaf € 7,95  www.jamieoliver.com Maak kans op
een Duo Multi Plate 
Outdoor. 
Multifunctionele 
wonderplaat: grill/
bakplaat, gourmet, 
teppanyaki en BBQ
www.bourgini.com

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 juni’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl
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Volg ons op 
Facebook en 
Instagram

Kanaalstraat 11b  |  Someren

www.winkelstraat.nl/amiezshoes



Nachtegaallaan 2c
Beek en Donk
06-37230587
www.silkbeautynails.nl

ANTI AGING | 60 MIN | € 65
Grondige reiniging en bindweefsel massage om je huid weer optimaal te laten stralen. Alle 

Alpha-h producten bevatten bepaalde fruitzuren om de structuur van de huid te verbeteren

CLEANSING | 30 MIN | € 45
Kennismaking met Alpha-h. Optimale reiniging ter verbetering van je huidstructuur. 

Je huid krijgt in korte tijd een oppepper

PIGMENT | 60 MIN | € 65
Intensieve maskers en peelings om overtollig melanine (pigment) aanmaak te verminderen 

zodat je weer met een schone en egale huid kunt stralen. Gunstig bij: veel zonnen, weinig 

dagelijkse bescherming, medicatie of hormonen.

PEELING | 60 MIN | € 75
Krachtige peeling op basis van 30%-40% (fruit)zuren. Een effectieve manier om de productie 

van collageen en elastine te stimuleren. Je huid wordt geëxfolieerd en verdund zodat het zich 

weer kan opbouwen en verdikken. Voor alle huidtypen. Gunstig bij:

• Collageen/elasticiteit verlies

• Rijpere huid

• Verdikte huid

• Rokershuid

• Vergrote of verstopte poriën

• Pigmentvlekjes of ongelijkmatige teint

Afhankelijk van je huid wordt er gewerkt met glycol-, salicyl-, amandel- en/ of melkzuur. 

Behandeling in kuur-vorm zorgt voor langdurige resultaat.

PEELING | 60 MIN | € 75
Krachtige peeling op basis van 30%-40% (fruit)zuren. Een effectieve manier om de productie 
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• Pigmentvlekjes of ongelijkmatige teint

Afhankelijk van je huid wordt er gewerkt met glycol-, salicyl-, amandel- en/ of melkzuur. 

Behandeling in kuur-vorm zorgt voor langdurige resultaat.

Afhankelijk van je huid wordt er gewerkt met glycol-, salicyl-, amandel- en/ of melkzuur. 

Neem gerust contact met mij opom eens te bespreken wat het beste voor jouw huid is!

Alpha-H behandelingen
Zomer, zon, zee & strand 

zijn dan wel goed voor onze 
psyche en ons welbevinden, 

maar belasten onze huid 
bijzonder sterk. 

De zon met haar UV-straling 
en de zee met haar zeezout 

vormen ook een extreme 
belasting voor de huid.

Na het zonnebaden is een 
goede huidverzorging dan 

ook bijzonder belangrijk.
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COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl  |  Eigenaar: Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

Stationsstraat 1, Helmond  |  0492-792939
www.ceulenhuidkliniek.nl

Spataders?
Spataders (of varices) 
zijn verwijde en vaak 

ontsierende aders op het 
been. Zolang de kleppen in 

de aderen gezond zijn en 
goed sluiten, kan het bloed 

vanuit het been naar het 
hart stromen. Problemen 

ontstaan wanneer de 
aderen wijder worden 

waardoor de kleppen niet 
meer goed sluiten. Door de 
zwaartekracht stroomt het 
bloed terug, de verkeerde 

richting op naar het 
onderbeen en kunnen zich 

spataders ontwikkelen.

Spataders kunnen een zwaar en vermoeid gevoel in de benen en voeten geven. 
Sommige mensen hebben last van jeuk, een branderig gevoel, nachtelijke krampen,
rusteloze benen of opgezette enkels. 

Klachten bij spataders
Spataders hoeven niet altijd gepaard te gaan met klachten. Andersom kan iemand 
wel al klachten hebben, terwijl de spatader nog niet zichtbaar is. Door spataders 
verandert de terugstroom van het bloed naar het hart. Daardoor kunt u klachten 
krijgen. Op den duur kunnen er ook zichtbare veranderingen aan uw been
ontstaan. Het is belangrijk dat spataders behandeld worden om 
nare gevolgen zoals een open been te voorkomen.

Spataders verwijderen?
Of uw spataders behandeld moeten worden, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de klachten en de ader 
die ziek is. Het is daarom belangrijk om de functie van de 
ader echografi sch te onderzoeken. De dermatologen van 
Ceulen Huidkliniek zijn toonaangevende professionals op 
het gebied van onderzoek en behandeling van spataders. 
Bij Ceulen Huidkliniek kunnen alle soorten spataders 
behandeld worden, ook wanneer u dit alleen om 
esthetische redenen wenst! 

Industrieweg 14L, Deurne  |  0493-381759 / 06-29119376
info@vankesselnatuursteen.nl  |  www.vankesselnatuursteen.nl

Complete keukens 
& keukenbladen

méér dan
NATUURSTEEN

van Kessel
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Sommige mensen hebben last van jeuk, een branderig gevoel, nachtelijke krampen,
rusteloze benen of opgezette enkels. 

Klachten bij spataders
Spataders hoeven niet altijd gepaard te gaan met klachten. Andersom kan iemand 
wel al klachten hebben, terwijl de spatader nog niet zichtbaar is. Door spataders 
verandert de terugstroom van het bloed naar het hart. Daardoor kunt u klachten 
krijgen. Op den duur kunnen er ook zichtbare veranderingen aan uw been
ontstaan. Het is belangrijk dat spataders behandeld worden om 
nare gevolgen zoals een open been te voorkomen.

Spataders verwijderen?
Of uw spataders behandeld moeten worden, wordt voor 
een belangrijk deel bepaald door de klachten en de ader 
die ziek is. Het is daarom belangrijk om de functie van de 
ader echografi sch te onderzoeken. De dermatologen van 
Ceulen Huidkliniek zijn toonaangevende professionals op 
het gebied van onderzoek en behandeling van spataders. 
Bij Ceulen Huidkliniek kunnen alle soorten spataders 
behandeld worden, ook wanneer u dit alleen om 
esthetische redenen wenst! 
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“Waarom ergens anders... als u bij 
ons minder betaalt.”

Wij komen naar u toe wanneer het u uitkomt!

Landelijk actief
Gratis inmeten en montage

Gijs Lansdaal  |  06-45765505  
info@bugsout  |  www.bugsout.nl

NU
15% KORTING 

op horren
20% KORTING 

op 
raamdecoratie

Gezond (w)eetje
Al 30 jaar mag ik mensen helpen om de juiste balans 
weer te vinden.
• Voeding is ons medicijn en ons medicijn is voeding
• Voeding maakt of breekt je gezondheid.
• Veel mensen hebben tekorten aan voedingsstoffen en 

daardoor is hun gezondheid niet optimaal
• Onze natuur biedt ons zoveel geweldige voedingsmiddelen
• Groente, kruiden, specerijen, superfoods

Stepekolk-Oost 25, Helmond 
0492 55 24 98 / 06 51 94 39 49 
dommelen86@chello.nl
www.ernavandommelen.nl

Erna van Dommelen

De cryolipolyse behandeling is zeer effectief voor het defi nitief verwijde-

ren van die hinderlijke ‘rolletjes’ en het perfect maken van de lichaamscon-

touren. In deze behandeling worden de vetlaagjes onder de huid afgekoeld 

tot ca  4 graden. Hierdoor breken ze zichzelf af en worden door het lymfe-

systeem afgevoerd. De behandeling is geheel pijnloos en veilig. Kom langs 

en we  laten jou zien, hoe cryolipolyse voor jou de oplossing is.  

Cryolipolyse
plaatselijke
fi guurcorrectie
Hét liposuctie alternatief

LADYLINE HELMOND
STATIONSPLEIN 4, T: 0492 - 523 763

LADYLINE.NL

Buik  •  Lovehandles  •  Benen
Zwembandjes  •  Billen  •  Heupen 

Binnenkant knieën  •  Bovenarmen  

Volg ons op:

voor vrouwen 
én mannen



DITJES/DATJES

 Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.
  Voor iets dat eigenlijk vanzelf gaat,
   is ouder worden nog best lastig.
  Een dagje ouder worden maakt alleen wat uit
    als je een banaan bent.
Een middagdutje heet niet voor niets een schoonheidsslaapje.
  Je handen verraden meestal je echte leeftijd door
   pigmentvlekken en rimpels. Gebruik dus een goede handcrème.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
 Veel mensen hebben een mentale leeftijd tussen de 28 en 42.
 Laat je niet tegenhouden door de zeurders
  die vinden dat je ergens ‘te oud’ voor bent. 
   De goedkoopste facelift is een glimlach.
  Rimpels zijn de landkaart van je leven.
  Jong blijven, dat is een prachtige manier
    om oud te worden.
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Lekker anders. Betaalbaar 
met een vleugje sjiek!

Montgomeryplein 6  •  5705 AX Helmond  
t 0492 582 452  •  info@inclusiefhelmond.nl

Nagelsalon Schoonheidssalon

Deel 7, Gemert  |  Tel. 0492-776421  |  www.kimssalongemert.nl

Specialist in hair & beauty
Kapsalon Nagelstudio Schoonheidssalon

voor haar en voor hem



bijzonder
gemakkelijk  

Als leverancier en installateur in 
Huis & Tuin automatisering maken 

we je leven gemakkelijker.
Hoe? Door jouw huis en tuin door 
middel van slimme producten te 

automatiseren, zodat er tijd 
overblijft voor leuke activiteiten.
Wij leveren de robotmaaier voor 
in de tuin, de luidspreker voor 
binnen/buiten en op vakantie, 

de slimme camera of deurbel en 
gemakkelijke bediening. 

Ook installeren wij, leggen we 
je uit hoe een product werkt en 

nemen je zorgen uit handen. 
Bijzonder & gemakkelijk.

grasmaaien

muziek luisteren

VERLICHTEN

VERWARMEN

BEDIENEN

BEVEILIGEN

STOFZUIGENHeerlijk de krant lezen als je 
robotgrasmaaier voor je aan het werk is.

De Nedervonder 7, Oisterwijk  |  013 - 234 04 04
info@omnimatic.nl   |  www.omnimatic.nl

Bestellen of 

laten install
eren?

BEL 013-234 04
 04

OF KIJK OP

WWW.OMNIMATIC.NLHeerlijk de krant lezen als je Heerlijk de krant lezen als je Heerlijk de krant lezen als je 
robotgrasmaaier voor je aan het werk is.robotgrasmaaier voor je aan het werk is.robotgrasmaaier voor je aan het werk is.

in Nederland en 
België, alleen op 
Robomow Pro 
modellen
* 2 + 1 jaar

9,5
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Van de Poelstraat 3A, Bakel  |  0492-345203
Info@wishbeauty.nl  |  www.wishbeauty.nl 

Nieuw bij WISH beauty & lifestyle

FUSIO-DOSE HAIR INJECTIE 
Onze hairspa  is toegewijd aan de 
gepersonaliseerde verzorging van Fusio-Dose, 
een efficiënte en snelle beauty injectie voor 
het haar dat perfect geschikt is voor de 
veeleisende vrouw. Na de professionele 
diagnose van jouw haar, stellen wij het 
aangepaste Fusio-Dose ritueel aan op 
jouw haarbehoefte. Wij bereiden de 
gepersonaliseerde formule met 
geconcentreerde actieve ingrediënten voor 
om een op maat gemaakte verzorging te 
verkrijgen met een onmiddellijke en 
langdurige transformatie van het haar 
als resultaat.

Lente Actie! 
Tegen inlevering van deze advertentie een 

GRATIS fusie-dose hair injectie € 15,- 

na je kleurbehandeling.



BINNEN/BUITEN

In de verfi lming van Penelope Fitzgerald’s 
De Boekhandel besluit weduwe Florence 
Green (Emily Mortimer) haar leven weer op 
te pakken door een boekwinkel te openen. 
Ze is een krachtige vrouw die haar dromen 
najaagt, maar eind jaren vijftig in het Britse 
kustplaatsje doet haar winkel meer stof 
opwaaien dan verwacht. Onder leiding van 
de welgestelde Violet Gamart (Patricia 
Clarkson) en haar man wordt Penelope door 
haar dorpsgenoten op slinkse wijze tegen- 
gewerkt. Toch vindt ze steun bij de 
mysterieuze Mr. Brundish (Bill Nighy).
The Bookshop gaat op 7 juni in première.

 AGJE UIT
PARKPOP
DEN HAAG

FILMPJE KIJKEN
THE BOOKSHOPD

HET ZUIDERPARK wordt weer 
omgetoverd tot hét festivalhart van 
Parkpop. In een nieuwe, intieme 
festivalsetting kun je als vanouds 
weer volop genieten van ruim dertig 
acts op zes verschillende podia. 

Met nationale en internationale top-
artiesten, een gezellige festivalmarkt 
en meer dan genoeg food & drinks 
om de inwendige mens tevreden te 
houden. Naast de hoofdpodia 
presenteert het festival ook het 
Haags Podium met het beste dat 
Den Haag te bieden heeft.
Parkpop is gratis toegankelijk!

Zondag 24 juni 2018
13.00 - 21.30 uur 
Voor meer informatie en tickets: 
www.parkpop.nl

BOEKJE LEZEN CREATIVE FLOW
ZIT JE ALTIJD IN JE HOOFD? 
REN JE VAN DE ENE TAAK NAAR 
DE ANDERE? Ben je non-stop aan het 
plannen en heb je geen moment voor 
jezelf? De eenvoudige, creatieve 
oefeningen in CREATIVE FLOW stimuleren 
je om mindful te leven en creatiever te 
zijn, waardoor je bewuster geniet van alle 
schoonheid om je heen. Creative fl ow is 
een prachtig geïllustreerd mindful 
werkboek dat je uitnodigt om elke dag iets 
kleins met volledige aandacht te doen. 
Rust en bezinning zijn namelijk mooie 
tegenhangers van stress en spanning.
 
CREATIVE FLOW is nu te koop voor 
€ 14,99
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Een unicum in   Griekenland en in de wereld

Een luxueus landschap 
dat zich uitstrekt over 

geurige dennenbossen, 
gouden zandstranden en  
kristalhelder water. Dit is 

de ontzagwekkende 
natuurlijke achtergrond 

van Sani Resort,
de thuisbasis van vijf

meervoudig bekroonde 
vijfsterrenhotels 

die wereldwijd 
worden erkend door 

toonaangevende 
reisorganisaties. 

Sani Resort is ‘topluxe’. voor de
 perfecte familietrip 

tijdens de herfstvakantie!

Krijg tot 30% korting

in Porto Sani en gratis 

verblijf voor 2 kinderen 

in de maand
oktober!

Elk van de vijf hotels heeft zijn 
eigen unieke persoonlijkheid: het
bruisende Sani Beach, de verfi jnde 
Sani Club, de ontspannen elegantie 
van Porto Sani, de exclusieve en 
intieme Sani Asterias en de 
volwassen sfeer van Sani Dunes.

Vijf verbluffende eigenschappen, 
allemaal op loopafstand van elkaar, 
maar toch ver genoeg weg om een 
echt gevoel van individualiteit en 
privacy te creëren. Het kloppend 
hart van Sani Resort is de 
eigen jachthaven, Sani Marina, 
omringd door stijlvolle restaurants, 
bars en boetieks.

Het Griekse resort biedt de 
meest luxueuze setting voor een 
intiem en exclusief verblijf met z’n 
tweetjes of een fantastische 
vijfsterren familievakantie. 

Geniet van
de natuurlijke 
omgeving, de zeven prachtige 
stranden en de vijf spa’s. 

Er is geen betere manier om 
de culinaire hoogstandjes van 
Sani te proeven dan met ons 
Dine-Around-programma, 
waarbij de gasten de keuze 
hebben uit 22 restaurants.

BRUISENDE/ZAKENEen unicum in   Griekenland en in de wereld

Nieuw vanaf zomer 2018
• SLIMFIT
Door een programma van op maat gemaakte 
gezonde gerechten, fi tness en luxueuze 
lichaamsbehandelingen, is SLIMFIT ontworpen 
om een stressvolle levensstijl tegen te gaan en 
een verbeterde staat van lichaam en geest te 
bereiken en te behouden. Gasten kunnen kiezen 
uit een 3 of 5 dagen schema als deel van hun luxe 
Sani-ervaring. 
• Chelsea FC Foundation Football Coaching
Kinderen van de hotelgasten kunnen deelnemen 
aan de Chelsea FC Foundation Football Coaching 
onder leiding van de Engelse topclub. Het doel 
is om jonge voetballers van 4 tot 16 jaar te 
motiveren, skills aan te leren en te inspireren 
tijdens fantastische coaching sessies.

Voor meer info over alle mogelijkheden
en reserveringen ga je naar

www.sani-resort.com
info@saniresort.com

+30 23740 99500

FINE DINING FAMILY
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1. Couture Palette Collector Sumer van Yves Saint Laurent, € 71,-  www.ysl.com 
2. Lait Oligo Thermal Aftersun van Biotherm, € 30,-  www.biotherm.nl 

3. Curl Enhancing Shampoo van moroccanoil, € 27,50  www.moroccanoil.com/nl
4. Ipanema slippers, € 22,99  www.ipanema-slippers.nl

5. 60 Seconds Flip Flop Fashion Collection van Rimmel, € 3,99  www.rimmellonden.com
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5
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Into theInto the
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BEAUTY/NEWS

Welnee, ‘into the blues’ staat niet voor down zijn of 
voor een blauwtje lopen. Blue(s) staat voor water en 
energie, de mediterrané en een heerlijke zomer! blue(s)

6. Sailing Day van Maison Martin Margiela, € 115,-  www.iciparisxl.nl 
  7. CK One summer Eau de Toilette spray van Calvin Klein, € 38,84  www.douglas.nl 

8. Horloge Co-designed door Gigi Hadid van Tommy Hilfi ger, € 189,-  www.pdagroup.nl 
9. Météorites Rainbow Pearls van Guerlain, € 56,-  www.guerlain.nl

10. Double Team Special Effect Colored Mascara van Urban Decay, € 27,50  www.urbandecay.com
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

Bogarden is het adres waar u de 
zonnige kant van het leven proeft tussen 
onze uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
verlenging van uw huis, een expressie 
van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere kamer 
in uw huis en kleed het aan met prachtige 
producten.

 
BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • DOME • BLACK BASTARD

OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO

BOR 180302 09 BOGARDE 2/1 BRUIST.indd   2 19-03-18   15:39
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Bedr i j fsweg 7 |  Oisterwi jk  |  The Nether lands |  T +31 (0)13 521 64 64 |  E mai l@bogarden.n l

VOOR HET
ULTIEME

BUITENGEVOEL

BOGARDEN.NL

Bogarden is het adres waar u de 
zonnige kant van het leven proeft tussen 
onze uitgebreide en sfeervolle collectie 
buitenmeubilair, parasols en accessoires 
voor uw terras. Bekijk uw terras als een 
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van uw persoonlijke stijl, waarbij elk stukje 
even belangrijk is, zoals elke andere kamer 
in uw huis en kleed het aan met prachtige 
producten.
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BRUIST/REIZEN

Tijdens de Space 2.0 Summit in San José (Californië) is het allereerste 
luxueuze ruimte hotel geïntroduceerd: Station Aurora. Het is vernoemd 
naar het magische lichtfenomeen dat de poollucht van de aarde verlicht 
en ontwikkeld door Orion Span en een team van ruimteveteranen die 
samen meer dan 140 jaar ruimte-ervaring hebben.

Aurora Station is het eerste volledig modulaire 
ruimtestation dat zal fungeren als hotel. Het exclusieve 
hotel biedt plaats aan zes personen tegelijk, waaronder 
twee bemanningsleden. Ruimtereizigers zullen genieten 
van een authentieke, once-in-a-lifetime ervaring tijdens 
een buitengewone twaalfdaagse reis. Prijzen beginnen 
vanaf 9,5 miljoen dollar per persoon. Eind 2021 staat 
de lancering van het station gepland en de eerste gasten 
worden in 2022 verwacht. JE KAN DIT REEDS 
RESERVEREN. Je betaalt dan wel een voorschot van 
80.000 dollar (dat wordt terugbetaald wanneer het niet 
door zou gaan).

WERKELIJKHEID OF
SCIENCE FICTION?

Een uimtehotel 
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TIJDENS EEN VERBLIJF op Aurora Station kan je ervaren hoe het is om 
gewichtsloos te zijn. Je kan de aarde bekijken door de vele ramen en je zweeft 
zeker over je woonplaats. Je kan deelnemen aan experimenten, zoals het kweken 
van voedsel, en je blijft in contact met het thuisfront via een snelle, draadloze 
internetverbinding. Het hotel zal om de negentig minuten om de aarde draaien, 
wat betekent dat je gemiddeld zestien zonsopgangen en zonsondergangen per 
dag zult zien.

Voordat je naar Aurora Station reist krijg je EEN OPLEIDING VAN DRIE 
MAANDEN om een Orion Span Astronaut Certifi cation (OSAC) te bemachtigen. 
Fase één van dit certifi ceringsprogramma wordt online gedaan. Het volgende deel 
wordt afgerond in de ultramoderne trainingsfaciliteit van Orion Span in Houston 
(USA). Het defi nitieve certifi caat krijg je tijdens je verblijf op Aurora Station.

VOOR EEN 
AUTHENTIEKE 
ONCE-IN-A-
LIFETIME 
ERVARING!

in 2022uimtehotel 
Meer lezen? edition.cnn.com/travel/
article/aurora-station-luxury-space-hotel
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Postelstraat 25C
5711 EM Someren
0493-490969
info@kids-en-kado.nl
www.kids-en-kado.nl

Onze merken o.a.
Scotch&Soda

Nik&Nik
Bellerose

Zadig&Voltaire
LIU JO
nOeser

Sproet&Sprout
Like Flo

Molo

De lekkerste 
cafetaria van Asten 

en omstreken!

Floraplein 15, Asten

Bestel ook online: 
cafetariadeklaproos.nl

Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

Boscafé De Soete Inval 
Bosrandweg 6  |  Someren
(parkeerplaats Keelven)

�� ��� ����!
Voor de kinderen hebben we een leuke speeltuin. 

Onze buitenbar is nu geopend 
We hebben nu ook heerlijke 

milkshakes en softijs.

Kom na de wandeling genieten van 
een koffie met gebak, een heerlijke 
lunch of kom gezellig borrelen.



“Eerst aandacht voor de mens, dan voor 
de regelgeving. Dat kan niet anders”

Concetta Trovatello en Peter Verstappen zijn twee 
bevlogen familierechtadvocaten, die bijna 10 jaar geleden 

samen een familierechtpraktijk zijn gaan voeren en deze 
sindsdien gestaag hebben uitgebouwd. Sinds enige tijd 
staan zij mensen ook bij als het gaat om erfrechtzaken. 

Eerlijk, PERSOONLIJK en betrokken

Mierloseweg 2, Helmond  |  0492-591299  |  info@trovatelloverstappen.nl  |  www.trovatelloverstappen.nl

Ons kantoor is gevestigd in een oud en 
sfeervol pand aan de Mierloseweg 2, dicht bij 
het centrum van Helmond. De advocaten zijn 
gespecialiseerd in familierecht en strafrecht. 

Er zijn drie advocaten aan het kantoor 
verbonden, mr. Trovatello, mr. Verstappen, 

beiden gespecialiseerd in familierecht, en mr. 
Van den Heuvel, gespecialiseerd in 
strafrecht. Mr. Verstappen is tevens 

gespecialiseerd in erfrecht en verdeling
van nalatenschappen.

Het kantoor heeft een open uitstraling 
en laagdrempelige toegang. Mensen moeten 

zich bij ons op hun gemak voelen. Wij zijn 
betrokken bij onze cliënten in een vaak 

beladen en onzekere periode van het leven. 
Wij ontwikkelen ons voortdurend op 

ons vakgebied, door opleiding en 
intercollegiaal overleg.

Bent u benieuwd wat Trovatello 
Verstappen voor u kan betekenen?

U bent van harte welkom voor een kennis-
makingsgesprek. Wij leggen graag aan u uit 
welke ondersteuning wij u kunnen bieden.



Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
Europa. Men vindt er de grootste collectie Hobby-caravans en Fendt-caravans 
van Nederland. “Hierdoor kunnen wij klanten altijd de beste prijs aanbieden en 
een uitstekende service”, aldus 
directeur Marc Brouwers.

Showroom
“We beschikken ook over een 
constante voorraad van ongeveer 
honderd gebruikte caravans in alle 
prijsklassen en indelingen, in de 
4.000 m2 showroom. In de ruime 
kampeerwinkel treft u naast 
voortenten en luifels ook alle andere 
accessoires aan voor in en rond de 
caravan, camping en vrije tijd.
Elke week zijn er speciale 
aanbiedingen met veel voordeel. 
Klanten ontvangen altijd minimaal 
750 euro voor hun oude inruilcaravan. 
Vraag naar de voorwaarden!”

BOVAG
In het moderne BOVAG gecertifi ceerde Service Center is alle benodigde 
apparatuur aanwezig om u met een veilig gevoel op vakantie te laten gaan. 
Of het nu gaat om een onderhouds beurt, vochtcontrole of schade herstel, de 
keurmeesters, schade herstellers, inbouw deskundigen en onderhouds monteurs 
staan voor u klaar!

Sterrekroos 25  |  Industrieterrein Dombosch II, Raamsdonksveer  |  0162-514622  |  info@addekker.nl  |  www.addekker.nl

Zorgeloos eropuit met

Het is weer tijd om er 
lekker met de caravan 

op uit te trekken. 
Een fi jne kampeer-

vakantie staat of 
valt echter met het 

gebruik van 
goed materiaal. Met 

Caravan Centrum 
Ad Dekker in 

Raamsdonksveer bent 
u verzekerd van een 

zorgeloze vakantietrip! “Laat u
vrijblijvend

adviseren door één van onze 
verkoop-

medewerkers”

Caravan Centrum Ad Dekker

Het kan niet missen: 
met Caravan Centrum 

Ad Dekker wordt het altijd 
een fi jne vakantie!

Heb je vragen over 
leren en werken?

Of is jouw bedrijf op zoek naar goed gekwalificeerd 
personeel? Het Leerwerkloket Helmond helpt je 
graag verder!

Benieuwd naar wat wij allemaal
voor jou kunnen betekenen? 
Neem dan eens een kijkje
op Helmond.lerenenwerken.nl 
of maak een afspraak via 
0492-845840

Projectleider
Mathieu van Druenen

Helwig Hagelaar
06 44202044
www.odessoe.nl

veranderwerk

Praktijk voor zelfinzicht en bezieling

Wilt u ook uw bedrijf
presenteren in

De Peel Bruist?

Neem dan contact op en we komen 
graag bij u langs om de unieke 
mogelijkheden te presenteren. 

Mail naar nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340

Geef je lichaam een energieboost

Het is lente!

Vier Koningsdagen maak kans op
mooie prijzen

NIJMEGEN APRIL 2018 WWW.NIJMEGEN-BRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Lezersacties
 Like & Share
 en maak kans
 op mooie prijzen

Een leven lang jong!

DE PEEL JUNI 2018 WWW.DEPEELBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!



Ad Dekker is dealer van Hobby Caravans: het nummer één caravanmerk van 
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KERKSTRAAT 21 -  GEMERT
0492-347371  //  INFO@ BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

WWW.BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

/BRASSERIEKOPOFMUNT

WIJ ZIJN OPEN!
MA t/m DO - 10.00 tot 17.00 uur
VR t/m ZO - 10.00 tot 22.30 uur

BORRELEN
LUNCHEN
DINEREN

Ardennen 1, 5706 RC Helmond
06 47 05 99 01  |  www.divanons.nl

We voelen ons beter als we 
onszelf aan de buitenkant 
kunnen verfraaien
Zitten we lekker in ons vel, dan maakt dat rimpeltje 
of dat pukkeltje niet zoveel uit, maar owee als we 
onze dag niet hebben.

Laat je door ons in de watten leggen! 

Laten we vanaf nu eens vaker wat liever zijn voor 
onszelf door ons eigen moment te creëren. Voel je 
niet schuldig als je even je zorgtaken aan een 
ander overlaat. Zeg tegen jezelf dat jij er ook even 
mag zijn. Sterker nog, als jij niet goed voor jezelf 
zorgt, hoe kan je dan voor een ander zorgen? Wat 
je voelt, straal je uit. Dus geniet van de kleine 
momenten.

Welkom bij Divanons!



BRUIST/QUOTES

Volg ons op social media @NederlandBruist

Ouder  worden
Het mooiste wat

je later kunt worden 
is jezelf!
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New Kids by Demi  |  Virmundtstraat 6A Gemert
newkidsbydemi@outlook.com

Mode voor hippe Kids
van 0 - 16 jaar

Check ons ook
op Instagram!

Is jouw garderobe
al zomerproof?  

Kom snel een kijkje 
nemen in onze winkel.
Wij hebben de aller-
leukste mode voor 

hippe kids!

Bekijk onze 
Facebookpagina 

voor leuke acties!

Pedicure - GelColor - Brazilian Wax - Onderbenen Wax - Henna Brow nieuw - Facials

Lienderweg 79, ASTEN
06-47092374
www.beautysalonsandra.nl

Bij een kaviaarbehandeling 
van € 75,- nu een
GRATIS SERUM
t.w.v. € 39,-
• een frisse jongere uitstraling
• vermindering van fijne lijntjes
• intensieve huidverjonging
De vermoeide huid verandert onmiddellijk in 
een stevigere, glanzende huid. Het geeft een 
extra dosis energie en is zeer vochtregulerend.

Aanbieding geldig t/m 30 juni

• vermindering van fijne lijntjes



DSTRESS is gevestigd in Stiphout (Helmond) aan de Dorpsstraat 125.

Tel. 0492-841294  -  www.dstress-beauty.nl

Are you summerproof?

Pedicure - GelColor - Brazilian Wax - Onderbenen Wax - Henna Brow nieuw - Facials



De meeste mensen zullen bij het horen van 
‘duurzaam wonen’ al snel denken aan het besparen 
op energie en water. En inderdaad, dit valt zeker 
onder die noemer, maar duurzaam wonen is meer 
dan dat alleen. Zo heeft het ook betrekking op de 
materialen die worden gebruikt tijdens het bouwen 
van een huis en bijvoorbeeld de keuzes die je 
maakt voor je interieur. Nu heb je op die laatste 
twee zaken niet veel invloed meer als je huis al is 
gebouwd en je er al een tijdje woont, maar alle 
kleine beetjes helpen, dus besparen op energie en 
water is een goed begin. Dit is niet alleen gunstig 
voor je eigen portemonnee, maar je investeert ook 
nog eens in de toekomst.

ZORG VOOR GOEDE ISOLATIE
Dit klinkt waarschijnlijk lastiger of in ieder geval 
duurder dan het hoeft te zijn, want zelfs het 

Woon en leef lekker

Duurzaam... je hoort het woord tegenwoordig steeds vaker. 
Duurzaam ondernemen, duurzaam voedsel, maar ook duurzaam 
wonen. Maar wat is dat nu precies, dat duurzaam wonen? En hoe 
doe je dat? We vertellen je er graag wat meer over en geven je 
meteen wat tips om zelf duurzamer te wonen. duurZaam

ALLE KLEINE BEETJES 
HELPEN, DUS BESPAREN OP 

ENERGIE EN WATER  IS
EEN GOED BEGIN

aanbrengen van tochtwering bij deuren en 
ramen kan al heel wat opleveren. Het 
grootser aanpakken, bijvoorbeeld met dubbel 
glas en vloerisolatie, kan natuurlijk ook, maar 
dat kost uiteraard wel wat meer. Kosten die 
je overigens na verloop van tijd zeker weer 
terugverdient door de energie die je bespaart.

ZONNEPANELEN
Duurzaam wonen kan ook betekenen dat 
je ervoor kiest om zelf energie op te gaan 
wekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen. 
Heb je zelf geen huis waar dit mogelijk is, 
dan kun je ook investeren in een zonne-
panelen-project, bijvoorbeeld in een collectief 
zonnedak.

WEES ZUINIG
De verwarming een graadje lager, lampen 
niet onnodig laten branden en opletten met 
de hoeveelheid water die je op een dag 
gebruikt, kan ook al fl ink wat schelen. 
Kruip dus lekker onder een dekentje, doe 
de lampen uit als je een vertrek verlaat, 
douche een minuutje korter en je bent al 
duurzaam bezig.

BRUIST/WONEN

Woon en leef lekker duurZaam
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Bel me
voor een 

afspraak!

Oude Bemmerstraat 12, Beek en Donk  |  06-44453090  |  www.laviepure.nl

Unieke woonaccessoires & interieuradvies

Steenweg 30, Helmond  |  info@decorieur.nl  |  06-24821492  |  www.decorieur.nl

• Huidverzorging en -verbetering
• Lichaamsbehandelingen

• Diverse massagemethoden
• Pedicure, manicure en gelcolor OPI

Voor schoonheidsbehandelingen, 
       massages en pedicure
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JUNI 2018

Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

ASTEN

DEURNE

Beeldentuin en atelier open in 
Asten-Heusden
Zo. 3, 10 en 17 juni, 11.00 
tot 17.00 uur. De Beeldentuin, 
galerie en het atelier open van 
Theo van Dam met zijn schilderijen 
en beelden. Behelp 15, Asten-
Heusden.   
www.artheo.nl

Roofvogelmiddag bij valkenier 
Albert Loomans
Elke wo. en za. 14.00 tot 15.30 
uur. Uitleg en rondleiding over 
roofvogels, slangen en fretjes.
Roofvogel demonstratieteam Asten, 
Waardjesweg 15, Asten. 

Zeskamp Asten
Vr. 15 t/m zo. 17 juni. Zeskamp 
voor verenigingen. vrijdag: 19.00 
uur playback voor junioren Thema: 
Zero's zaterdag: 10.00 uur aanvang 
spellen junioren; 20.30 uur 
senioren quiz en playbackshow 
thema Rock zondag: 10.00 uur 
aanvang spelen senioren. 
Evenemententerrein Lienderweg 

20e Spel zonder Grenzen
Vr. 22 juni t/m zo. 24 juni 
Vr. 19.00 uur Captainspel. 
Za. 10.00 uur opening. Van 
11.00 -17.30 uur. De eerste 
serie luchtkussenspellen. 19.30 
uur Captainspel Zo. 10.00 
-18.00 uur luchtkussenspellen 
met prijsuitreiking. Elke avond 
optredens. Evenemententerrein 
Lienderweg, Asten. 
www.spelzondergrenzen.com

Boeken- en Platenmarkt
Zat. 9 juni, 12.00-17.00 uur
Opbrengst voor het goede doel.
Centrum Deurne

Theateruitvoering 
‘Weg uit De Peel’
14-17 juni, dagelijkse voorstelling 
20.30-22.45 uur

Familievoorstelling naar het boek 
van Jacques Vriens met een locatie 
midden in de natuur.
Locatie Leegveld Deurne
www.weguitdepeel.nl

Vuur en Vlees
Za. 23 en zo. 24 juni 
14.00-17.00 uur
Internationale 'Low & Slow'-
competitie in de strijd om het 
Nederlands Kampioenschap 
barbecueën.
Reizende Man, Liesselseweg 183 
Deurne
www.dereizendeman.nl 

Deurne viert eten bij De Wieger
Hele maand wo t/m zo 
12.00-17.00 uur; Expositie 
‘Tafelen, eten met je ogen’ 
Zo. 24 juni 15.00 uur; 
Belevingslezing ‘2000 jaar eten en 
drinken in Brabant’
www.dewieger.nl
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WWW.VVVDEPEEL.NL

• Evenementen

• Exposities

• Bijzonder Tafelen

• Streekproducten & Tips

• Fiets- & wandelroutes

• Culinaire (groeps)uitjes

• PeelPeuzelen

De Peel viert eten in 2018
Brabant is Europese Regio van de Gastronomie 

2018. Dat wordt ook in De Peel gevierd 

met bijzondere evenementen en innovatieve 

foodconcepten. Het hele jaar is er van alles te 

beleven. Beleef en vier het mee.

Kijk voor alle informatie over de activiteiten
rondom het themajaar op de speciale pagina’s 
‘De Peel viert eten’ op vvvdepeel.nl.
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Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

JUNI 2018GEMERT-BAKEL

HELMOND

Muzikaal Pleinfestijn Volendam 
van het Zuiden
Zo. 3 juni 12.00 uur.  
Muziekfestijn met o.a. George 
McCrae, Laura van den Elzen, 
Mark Hoffman e.v.a. 
Boerenbondsmuseum, Gemert

De Haag op Stelten
Zo. 10 juni 10.00-16.00 uur. 
Deze vrije markt wordt voor de 27e 
keer gehouden op de terreinen 
gelegen aan de Hagenhof en De 
Haag in Gemert en omvat ongeveer 
150 kramen.  

Kermis in de Mortel  
23 tot en met 26 juni, iedere dag 
v.a. 13.00 uur Dorpsplein MFA de 
Sprank.

Het Spektakel van Bakel
Zo. 24 juni v.a. 10.30 uur 
Terrassen bridge drive ‘Het 
Spektakel van Bakel’ in diverse 
horecagelegenheden in Bakel.

Caratconcerten
Elke zondag 12.00-15.00 uur
van mei t/m september Gratis 
openluchtconcerten door 
muziekgezelschappen uit Helmond 
en omgeving in het Carat-paviljoen 
in stadspark de Warande in 
Helmond. www.caratconcerten.nl 

Dutch Technology Week
Za. 9 juni 11.00-17.00 
Hotspot High Tech Helmond de 
Peel bij VDL Industrial Modules te 
Helmond, in samenwerking met de 
Hotspot Automotive Campus
www.dutchtechnologyweek.com 

Natuurmarkt in Helmond
Zo. 10 juni, 12.00-17.00 uur. 
Het centrale thema op deze markt 
is ‘natuur’ met veel variatie en 
gezelligheid in en rond de kramen. 
Organisatie Natuurplatform 
Helmond. Stadwandelpark De 
Warande. 

Ibizamarkt
Zo. 1 juli 10.00-23.00 uur. 
Met een line-up van lokale en 
opkomende DJ's en muzikanten. 
Heerlijk eten van de Cacaofabriek 
en andere foodtrucks. Met vele 
kleurrijke kraampjes, tentjes en 
busjes van waaruit moderne 
hippies hun originele producten 
verkopen.
Cacaofabriek Helmond. 
hipandhappyevents.nl/ibiza-markt-2
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