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IN JOUW TEMPO JE 
RIJBEWIJS HALEN!
IN JOUW TEMPO JE 
RIJBEWIJS HALEN!RIJBEWIJS HALEN!

GEWOON GOED IN REGIO EINDHOVEN!

NU €100,- KORTING
op het pakket van jouw keuze. 
Voor meer informatie kijk op 
www.rijschoolperry.nl/bruistactie



Na jaren in de verkoop te hebben gewerkt, was Perry Reinink toe aan een nieuwe 
uitdaging. In het voorjaar van 2017 volgde hij zijn hart, nam ontslag en startte na de 
opleiding te hebben gedaan zijn eigen rijschool. “Het plezier dat ik iedere dag nog heb in 
het autorijden, draag ik graag over aan mijn leerlingen.”

UNIEKE METHODE
“Ik heb een snelle methode om je op een goede en veilige manier auto 
te leren rijden”, vertelt Perry enthousiast. “Bij de meeste rijscholen ben 
je tijdens de eerste lessen alleen aan het sturen. Bij mij ga je meteen 
ook gas geven, koppelen, schakelen en remmen zodat de meeste 
leerlingen vaak al tegen het einde van de proefles zelfstandig met een 
gangetje van 70 kilometer per uur over de rondweg rijden. Dat kan 
zomaar 5 tot 10 lessen schelen want autorijden leer je uitsluitend door 
het zélf te doen.”

LESADVIES OP MAAT
“We beginnen met een gratis en vrijblijvende proefles, 

waarin je kennismaakt met mij, de auto en het autorijden. 
Zo kun je ervaren of mijn manier van lesgeven bij jou 
past en of je het ziet zitten heel jouw rijopleiding met 
mij in de auto te zitten. Na afloop krijg je een lesadvies 
op maat, afgestemd op wat je kunt. 

Ben je een vlotte leerling en je besluit om bij mij door te 
gaan,, dan gaan we rap door de opleiding heen. Heb je 

wat meer tijd en aandacht nodig om het rijden onder de 
knie te krijgen? Geen probleem, ik loods je er in een voor 

jou goed voelend tempo doorheen.”

GEEN TRUCJES
“Autocontrole, kijken, bijzondere manoeuvres en verkeersinzicht; daar 
werken we aan tijdens de lessen. 

Ongemerkt daag ik je uit om steeds een 
stapje verder te gaan. Bij mij leer je geen 
trucjes om te slagen voor je examen. Goed 
leren autorijden is voor mij hoofdzaak, het 
behalen van je rijbewijs een logisch gevolg. 
Als jij je zelfstandig op een veilige, vlotte 
manier door het verkeer kunt bewegen, ben 
je toe aan het CBR praktijkexamen.”

BRUISENDE/ZAKEN

Mira 7b Veldhoven  |  06 - 39799550
contact@rijschoolperry.nl  |  www.rijschoolperry.nl
      Rijschool Perry

“HET DOEL IS GOED 
LEREN AUTORIJDEN, 

HET RESULTAAT 
DAT FELBEGEERDE 

ROZE PASJE”

contact@rijschoolperry.nl  |  
      Rijschool Perry
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VOORWOORD/AUGUSTUS

Geen tijd voor een (korte) zomerbreak? Dan kan yoga een uitkomst 
bieden om toch wat ontspanning en rust te creëren in jouw drukke 
leven. Helemaal als je je bedenkt dat we tegenwoordig in één week 
net zoveel prikkels te verwerken krijgen als onze voorouders in hun 
hele leven. Hoe je dan het best met yoga kunt beginnen? Daar 
vertellen we je verderop in dit magazine meer over.

Ontspannen kan natuurlijk op nog veel meer manieren. Het juiste 
moment om te ontspannen is weliswaar wanneer je er geen tijd voor 
hebt, maar tijd kun je ook maken, wordt weleens beweerd. Creëer 
alleen al even een momentje van rust voor jezelf door je ergens op een 
heerlijk plekje te nestelen met dit magazine. We vertellen je namelijk 
niet alleen meer over yoga, maar spraken ook met ondernemers als 
Rijschool Perry en All in 1 Beauty die op hun eigen bruisende wijze de 
zomer door komen.

Dus neem een Bruist-break, relax en geniet!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

De zomervakantie is inmiddels in het hele land aangebroken. 
Maar terwijl er heel veel mensen genieten van een welverdiende 
vakantie, zijn er ook nog steeds meer dan genoeg die ook tijdens 
de zomermaanden keihard doorwerken. En dat terwijl de zomer
juist zo’n fijne tijd is om even helemaal tot rust te komen.

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel
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YOGA IS VOOR IEDEREEN
Denk niet op voorhand dat yoga niets voor jou is. Yoga doet 
zijn werk bij iedereen. Feit blijft dat je een aantal houdingen 
gaat doen die je nog nooit gedaan hebt. Ook de ontspannings-
oefeningen zullen in het begin wat vreemd zijn. Ga het 
gewoon doen, probeer zonder verwachtingen de yogales 
binnen te stappen en laat het lekker op je af komen. Eén 
proefl es is te weinig om goed te kunnen bepalen of je het 
wat vindt of niet. Ons advies is: geef jezelf drie maanden 
de tijd om de positieve voordelen van yoga te ervaren.

WELKE VORM IS GESCHIKT VOOR MIJ 
ALS BEGINNER?
Vraag jezelf af wat je wilt bereiken met yoga. Je doel is 
belangrijk in je keuze voor een specifi eke yogavorm.
Wil je vooral een sterker en soepeler lichaam, meer rust in 
je hoofd of werken aan een goede houding? Er zijn namelijk 
vormen waarbij de nadruk ligt op fysieke inspanning, maar 
ook op spirituele ontwikkeling of mentale ontspanning. 
Minstens zo belangrijk als je keuze voor de juiste yogavorm, 

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.
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is de leraar/lerares waar je les van krijgt. Het is belangrijk dat 
deze persoon een voor jou prettige stem heeft, ‘jouw taal 
spreekt’ en jou op een fi jne manier kan begeleiden. Als je deze 
klik niet hebt, zegt dat niets over de professionaliteit van de 
leraar, maar blijkbaar past hij of zij niet bij jou. Het is daarom 
aan te raden om een proefl es bij verschillende scholen in jouw 
buurt te volgen. Zo ben je lekker breed georiënteerd en kun je 
de juiste keuze maken over wat jij prettig vindt. Ook als je al 
wat ervaring met yoga hebt, kan het soms fi jn zijn om af en toe 
nog ergens anders een yogales te volgen.

WAT HEB IK NODIG?
Naast gemakkelijk 
zittende kleding, zijn in de 
meeste yogastudio’s alle 
benodigdheden aanwezig. 
Soms moet je een matje 

huren, bij andere studio’s zijn ze weer gratis te gebruiken. 
Ook is het fi jn om eventueel een fl esje water mee te nemen.

Yoga leert je om bewuster om te gaan met je lijf en je hoofd.
En dat is voor iedereen nuttig in deze snelle tijd. BEN JIJ 
ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER HET VOLGEN VAN 
JE EERSTE YOGALES? Op de website van Nederland Bruist 
vind je gegarandeerd een yogastudio in jouw regio.

Waar  moet ik beginnen?

Het is zomer! Door de warmte van de zon hebben we meer energie en de 
zonnestralen zorgen voor een gelukkiger gevoel. Dat gevoel willen we graag zo 
lang mogelijk vasthouden. Ook na de zomer als het drukke, dagelijkse leven 
weer begint. Gebruik de lange zomerse dagen eens om te kijken of yoga iets 
voor jou is. Bruist helpt je met deze tips.

BRUIST/BODY&MIND

CREËER ONTSPANNING EN 
RUST IN JOUW DRUKKE LEVEN
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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
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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 augustus’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Koele

EEN MIX UIT MILAAN EN TURIJN
Heerlijk voor een zomerse avond: de cocktail 

‘Milano-Torino’. Deze cocktail is laag in alcohol 
en dankt de naam aan een mix van Campari uit 

Milaan en Martini uit Turijn. Met de producten 
van Leopold Vienna heb je de juiste tools 

in huis om deze cocktail te maken. 
Leopold Vienna, Bar Collectie, vanaf € 3,95

www.leopold-vienna.nl 

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

Of stuur je gegevens

SLAAP ZACHT 
Wanneer de zomerse temperaturen een aantal 
dagen aanhouden, kun je de warmte in huis moeilijk 
kwijt. Dit kan voor slapeloze nachten zorgen.
Solis heeft de oplossing: de Easy Breezy is de 
stilste ventilator voor in de slaapkamer en zorgt 
voor een verkoelende nachtrust. Goodnight! 
Solis, Easy Breezy, € 139,90
www.solis.com/likeapro

Maak kans op een
Traditional Afternoon Tea
t.w.v. € 23,50 p.p.
Een uitgebreide theeselectie 

van Betjeman & Barton

met verschillende sweets 

en savouries inclusief 

een soepje van de dag

bij De Theeschenkerij 

in Heemstede.
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dagen

MORNING JUICE
Een zonnige ochtend thuis: tuindeuren open, muziekje 

op de achtergrond, krantje, ontbijtje en een verse juice! 
Dat is toch een ultiem geluksmoment? De dubbele sapkegel 

van de Solis Citrus Press Pro zorgt ervoor dat je niet 
alleen sinaasappels, maar ook alle andere citrusvruchten 

probleemloos verwerkt. Heerlijk verfrissend! 
Solis, Citrus Press Pro, € 249,90

www.solis.com/likeapro

MUNTTHEE LEKKER VERFRISSEND 
Op een warme zomerse dag werkt muntthee als verfrissende dorstlesser. 
Zet voor jezelf - en/of vrienden - een grote pot. Hoe toepasselijk is 
deze mintgroene theepot? De Duet® Bella Ronde van Bredemeijer® is 
een echte klassieker: dubbelwandig, elegante 
vorm en (niet onbelangrijk) 
deze theepot schenkt 
zonder druppelen. 
Bredemeijer®, 
Duet® Bella Ronde 
mintgroen, 1,2 liter, € 109,95
www.bredemeijer.nl

Zomerse
SHOPPING/NEWS

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#2 augustus’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een Princess Grenada kofferset t.w.v. € 169,99Een sportieve, trendy en lichtgewichtkoffer in de kleur blauw.
Vervaardigd uit ABS met shark skin,dit helpt beschadigingen aan 
je koffer te voorkomen.
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2

win
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Zon & zonadvies
De zon heeft een positieve 
invloed op ons lichaam en 

humeur. De huid kan echter 
niet onbeperkt blootgesteld 

worden aan de zon. Verkeerd 
zongedrag kan schadelijk 

zijn voor uw huid en is 
onder andere de oorzaak 
van huidveroudering en 

huidkanker. Een juiste 
zonbescherming met 

een UVA en UVB filter is 
belangrijk bij blootstelling 

aan de zon. 

Er kan in uw huid zonschade ontstaan door de huid bloot te stellen aan de zon, ook 
als u zich goed insmeert. De zon kan het DNA in de cellen veranderen, waardoor de 
zonschade chronisch wordt. Deze vorm van zonschade kan niet meer terug gedraaid 
worden. Zonlicht bestaat voornamelijk uit UV-A straling. Deze straling is onder andere 
verantwoordelijk voor huidveroudering en dringt het diepst door in de huid. 

De straling tast de veerkracht en soepelheid van de huid aan, waardoor diepere 
rimpels kunnen ontstaan. Ook kan het een vlekkerige huid veroorzaken. 

Het beste is natuurlijk om zonschade te voorkomen, wij hebben daarom de drie 
belangrijkste tips voor u op een rijtje gezet:

1.  Start een half uur voordat uw huid aan de zon blootgesteld wordt met het 
aanbrengen van zonbescherming.

2.  Zuinig smeren zorgt voor een veel lagere beschermingsfactor dan op de verpakking 
vermeld staat. Om de bescherming te krijgen die op de verpakking staat moet het 
product vrij royaal aan worden gebracht. 

3.  Het is belangrijk om je regelmatig in te smeren. De filter in de zonbescherming is 
na twee uur uitgewerkt, smeer je daarom tenminste iedere twee uur in. Ook door 
het zwemmen en transpireren kan de zonbescherming zijn werking verliezen.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact met ons op!



Wilhelminaplein 16 Best  |  0499-373032
info@pluk-bloemen.nl  |  www.pluk-bloemen.nl

Zet de zomer
     in een vaas!

Check ook
onze website!
ALLE MAGAZINES ONLINE LEZEN  |  LEKKER PUZZELENALLE MAGAZINES ONLINE LEZEN  |  LEKKER PUZZELEN

Neem een kijkje op

www.eindhovenbruist.nl



Kom samen 
genieten!

Schoonheidssalon Assepoester
Assepoester 7  Eindhoven  |  040-2482823  |  info@schoonheidssalonassepoester.nl  |  www.schoonheidssalonassepoester.nl

Geniet van een volledige- of gedeeltelijke gezichtsbehandeling of een 
dieptereinigingsbehandeling met het merk DermaPrime. 

Of geniet dubbel van onze duo-behandelingen!

Schoonheidssalon Assepoester

ONZE 
SALON 
HEEFT 
AIRCO!

LezersactiesMaak kans op
mooie prijzen Creëer

     en ontspanning     in je leven
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Uw onderneming ook presenteren in 
dit sprankelende magazine? Of wilt u 

meer weten over de vele mogelijkheden 
van Eindhoven Bruist? 

Neem dan contact op via nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340



   Zo krijg jij
glanzend haar!

Eigenaresse: Anouk van Zuijlen
Tongelresestraat 427 Eindhoven 
040-2027061 
kapsalonanouk@gmail.com
www.kapsalonanouk.nl

LET OP JE VOEDING
Bepaalde voedingsstoffen zijn onmisbaar 
voor mooi haar, zoals Proteïne, vitamines, 
ijzer en zink. Zorg er ook voor dat je 2 liter 
water drinkt per dag.

BEPERK JE WASBEURTEN
De natuurlijke oliën voeden je haar en 
hoofdhuid. Probeer 1 á 2 keer per week 
je haar te wassen. Natuurlijk is het 
ook belangrijk om de juiste shampoo, 
conditioner en masker te gebruiken die bij 
jouw haar passen!

GOEDE BORSTEL
Gebruik een Maxpro BFF brush; het is een 
duurdere investering maar de borstel gaat 
langer mee en beschadigt je haar niet.

FÖHNEN
Gebruik een hitte beschermend product voordat je gaat 
föhnen. Föhn je haar van bovenaf, dit zorgt ervoor dat je 
haarschubben niet open gaan staan; als deze openstaan, 
heb je pluizig haar. Zodra je haar bijna droog is, switch  
je naar de koude lucht stand, zo krijg je meer glans op  
je haar.

GEBRUIK EEN HAAROLIE
Olie geeft je haar glans, maar het heeft ook een 
verzorgende werking.



DITJES/DATJES

 Yoga heeft als doel het verbinden van lichaam en geest
   door middel van de ademhaling.
  Maar één op de tien yogi’s kunnen hun benen in hun nek leggen.
  Door de fysieke yogahoudingen worden je spieren
 opgerekt en sterker gemaakt. Het is niet voor niets dat veel
  (top)sporters hun sport combineren met yoga.
  Wist je dat wij in één week net zoveel prikkels te
  verwerken krijgen als onze voorouders in hun hele leven?
  We hebben gemiddeld 85.000 gedachten per dag,
  waarvan 80% terugkerend is. Best vermoeiend...
  Het juiste moment om te ontspannen,
    is wanneer je er geen tijd voor hebt.

 Wereldwijd zijn er 300 miljoen mensen die yoga beoefenen.
  Doe je yogaoefeningen buiten in de natuur. Je ontspant 
 nog meer als je vogels hoort fl uiten of een beekje hoort stromen.
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Noorderlicht Centrum
06-28423459  |  Hulst 96, Geldrop  |  info@noorderlicht-centrum.nl  |  www.noorderlicht-centrum.nl

Zuiver waarnemen

Opleiding tot Spiritueel Energetisch Therapeut, Healer en Coach
Korte beroepsopleidingen; reading en healing leren geven en jezelf en de ander 
helpen om pijnen en trauma's op te lossen en innerlijk vrij te worden.  

Leer je hooggevoeligheid te gebruiken! 

Ontwikkel je intuïtie en innerlijke vermogens tot helderzien, 
heldervoelen, helder weten, helderhoren, helderproeven en helderruiken.  
Leer communiceren met de alwetende energie van ieder levend wezen.  
Dit is 'Zuiver waarnemen', puur energiewerk. 

De Opleiding vergroot je Innerlijk Meesterschap
Deze korte beroepsopleiding ondersteunt het proces van spiritueel 
ontwaken en groeien. Je persoonlijk Meesterschap. De mens is 
in staat om -door bewustwording en inzicht te verwerven- tot 
werkelijke innerlijke vrijheid te komen. Zuiver waarnemen is intuïtieve 
ontwikkeling, reading en healing, energiewerk en ontwikkeling  
naar Innerlijke Meesterschap. Na de twee basisjaren bieden we  
nog een derde 'fine tuning' jaar aan. De meeste cursisten zeggen  
van dit derde jaar dat het hun voeten volledig op de grond zet.  
“Alles wat geleerd en ontwikkeld is in mijzelf kan nu 
bestaansrecht krijgen.”

Korte beroepsopleidingen; reading en healing leren geven en jezelf en de ander 

Zaterdag  29 september start de nieuwe groep. Schrijf je nu in!
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’MAAK KENNIS 
MET NEDERLANDSE 
WERELDSPELERS’
Hier zie je Hollands Design. Hoe mooi een ontwerp ook 
is, het mag nooit teveel domineren. Breng dynamiek in je 
huis door oud met nieuw te combineren en bewaar rust 
door de grote lijnen in het oog te houden, qua vormen en 
kleurstelling. Maak het persoonlijk. Vind je het simpeler 
klinken dan het is? Wij houden ervan om samen met jou je 
interieur onder de loep te nemen. 

Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG | + 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM
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Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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COLUMN/ROELAND CEULEN

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

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

Een last in het dagelijks leven

Overmatig zweten
Overmatig zweten of 

transpireren wordt ook wel 
hyperhidrose genoemd. De 
productie van zweet is dan 

dermate hoog, dat u er in 
uw dagelijks leven last van 
ondervindt. Zweetplekken 

onder de oksels of 
onaangename geurtjes 

kunnen zorgen voor veel 
ongemak. Daarnaast kan 

overmatig zweten bepaalde 
activiteiten bemoeilijken, 

zoals autorijden (door een 
glippend autostuur) of 

handen schudden.

Bij Ceulen Huidkliniek kunt u zich eenvoudig laten behandelen met behulp van Botox 
of de nieuwe miraDry methode. Botox blokkeert (tijdelijk) de weg tussen de zenuwen en 
de zweetklieren en stopt zo het zweten en de vervelende geur. Een Botoxbehandeling 
duurt ongeveer twintig minuten en is vrijwel pijnloos. Een verdoving is dan ook niet 
nodig. Na zes tot negen maanden is de Botox uitgewerkt en uit uw lichaam verdwenen. 
U kunt dan kiezen voor een herhalingsbehandeling. MiraDry is een blijvende 
behandeling tegen okselzweet. Lees hieronder verder voor meer informatie. 

Hoe werkt de miraDry?
MiraDry is een unieke methode voor de behandeling van okselzweet 
en voorziet in een blijvende oplossing voor overmatig zweten. 
Ceulen Huidkliniek is specialist in de unieke behandeling met 
miraDry. De miraDry behandeling is snel en effectief. Er worden 
geen agressieve chemicaliën of gifstoffen gebruikt. Ook hoeft er 
niet gesneden te worden. Hierdoor is er nauwelijks hersteltijd. 
Het resultaat is snel merkbaar, u kunt binnen enkele weken na 
de behandeling zweetvermindering verwachten. Het uitschakelen 
van de zweetklieren in de oksel heeft geen invloed op het 
koelvermogen van het lichaam. MiraDry heeft alleen effect op 
de zweetklieren die zich in de oksel bevinden. Compensatie-
zweten treedt daarom niet op. 

Maak nú telefonisch een afspraak voor een gratis advies 
intakeconsult ter beoordeling of miraDry ook voor u de 
perfecte en defi nitieve oplossing is tegen okselzweet.



Brainstorm-avond 
taalleraren

Ik nodig je uit voor een brainstorm-avond bij mij op de wei.
Om samen na te denken over het maken van 2 of 3  
video-lessen over de betekenis van taal. Videolessen 
met de paarden. En met ons. Lessen over zenden en 
ontvangen, non-verbale signalen, spelen met je taal. 
Lessen die je zelf kunt gebruiken in je lessen – wij 
allemaal. Zodat je dat in oktober alvast klaar hebt, voor 
ergens in het jaar.

Taalleraar, doe je mee?
Maandagavond 3 sept. 
Om 19 uur, bij mij op de wei. 
Geef je op en je krijgt 
alle details.

Het nieuwe schooljaar, straks. Heb je al veel plannen en 
ideeën? Hoeveel lessen ga je nieuw maken, en hoeveel 
doe je op de automatische piloot?

Marjan van den Brink
06-36277958
info@kolibri-comm.nl  
www.kolibri-comm.nl

PS
iets voor de 

taalleraar die 
je kent?

Bij van Limpt kunt u met iedere auto terecht. 
Onze ervaring en kennis in de autobranche, maakt 
dat wij een volledige service voor iedere auto 
kunnen bieden. Ook die van u!

UW AIRCO 
LATEN CHECKEN?
Autobedrijf van Limpt biedt  
een volledige aircoservice.  
Wij houden uw airco in  
topconditie. Bij defecten  
bieden wij een snelle reparatie.

Autobedrijf van Limpt B.V.
De Witstraat 23 Veldhoven  |  040-2539861

www.autobedrijfvanlimpt.nl

Brouwer 1 Eersel  0631919429  www.pilatespremiumplace.nl

VLAKBIJ SNELWEG, MAKKELIJK BEREIKBAAR, GRATIS PARKEREN

Geef jezelf
aandacht cadeau!    
In onze unieke Pilates studio
midden in De Kempen kun je 
terecht voor persoonlijke en
professionele begeleiding.    



BINNEN/BUITEN

 AGJES UIT
IN AUGUSTUS!
D

HET IS ZOMER! Bruist zet de 
leukste evenementen op een rijtje.

Jazz in de Gracht
17 t/m 19 augustus in Den Haag
Jazz in de Gracht vindt plaats op de 
grachten van Den Haag.

Ballonfi ësta Barneveld
22 t/m 25 augustus in Barneveld
Het ultieme ballonfeest. Met een 
spectaculair avondprogramma van 
17.30 - 23.00 uur.

‘t Preuvenemint
23 t/m 26 augustus in Maastricht
Vier dagen lang genieten van eten, 
wijn en muziek op het Vrijthof.

De Uitmarkt
24 t/m 26 augustus in Amsterdam
De nationale opening van het 
culturele seizoen.

Harlinger Visserijdagen
29 augustus t/m 1 september
Muziek en dans, kunst, gastronomie, 
markt, kermis, cultuur en sport.

Diane (Diane Keaton) is een weduwe. Vivian 
(Jane Fonda) geniet van haar leven als 
eeuwige vrijgezel. Sharon (Candice Bergen) 
verwerkt nog steeds haar scheiding van jaren 
geleden. En het huwelijk van Carol (Mary 
Steenburgen) zit in een sleur. Het leven van 
de vier hartsvriendinnen zal nooit meer 
hetzelfde zijn nadat ze Fifty Shades of Grey 
in hun boekenclub lezen. Door nieuwe 
romances inspireren ze elkaar aan een nieuw 
hoofdstuk van hun leven te beginnen. 
Misschien wel het beste hoofdstuk tot nu 
toe... Book Club gaat op 23 augustus in 
première.

FILMPJE KIJKEN
BOOK CLUB

BOEKJE LEZEN MAREIKE KRÜGEL
ZIE ME STAAN VAN MAREIKE KRÜGEL is 
een roman voor iedere vrouw die weleens 
verzucht of dit nou alles is. Wat moet je 
doen als je een knobbeltje in je borst vindt. 
Katharina wil nog graag één normaal 
weekend met haar gezin doorbrengen 
voordat ze het nieuws deelt. Maar op de 
een of andere manier is niets meer 
gewoon. Het helpt ook niet dat haar man 
dit weekend vanwege een bedrijfsfeestje 
niet naar huis komt. Katharina besluit 
iemand anders in vertrouwen te nemen. 
Wat begon als een gewone dag, eindigt in 
een emotioneel crescendo. 
ZIE ME STAAN van MAREIKE KRÜGEL 
is nu te koop voor € 18,99

23
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ALL IN 1 BEAUTY
Bij ons kunt u terecht voor 

diverse behandelingen 
op het gebied uiterlijke 

verzorging zoals knippen, 
kleuren, opsteken, 

acrylnagels, nail art, 
gezichtsbehandelingen, 

wimperextensions, 
wenkbrauwen hairstroke, 

manicure, pedicure, visagie 
en nog vele extra’s.

MICROBLADING 
Microbladen is de nieuwste techniek om op een 
natuurlijke manier semipermanente wenkbrauw 
make-up aan te brengen.
Met semipermanent wordt bedoeld dat dit dus niet 
hetzelfde is als een permanente tattoo. Dit betekent 
dus ook dat je na ongeveer 2 jaar een nieuwe vorm 
zou kunnen aanbrengen. Het voordeel hiervan is 
dat je bij de trends kunt blijven, want iedereen weet 
dat de trends van wenkbrauwen enorm kunnen 
veranderen van dik naar dun.

Microblading (ook wel genoemd hairstroke) betekent 
messentechniek, hierbij tekenen wij met een manuele 
pen met steriele ultra dunne naaldjes met vegende 
bewegingen de wenkbrauw.
Hierbij ontstaan krasjes in de huid die wij opvullen met 
natuurlijke pigmenten, die krasjes ogen hetzelfde als de 
natuurlijke haargroei van de wenkbrauw waardoor dit 
een natuurlijk effect levert.
Deze techniek is geschikt voor alle huidsoorten.

THREADING 
Met threading, ofwel threaden of epileren met touw, 
worden je wenkbrauwen in de perfecte vorm gestyled.
Hier worden je wenkbrauwen nog strakker van dan met 
een pincet omdat ook alle donshaartjes meegenomen 
worden, waardoor je een mooie, verzorgde en sprekende 
blik krijgt.
Threading kan ook de ongewenste haartjes op het hele 
gezicht verwijderen.
Bijvoorbeeld: de bovenlip, kin en wangen etc.
Threading zorgt er ook voor dat de haartjes die 
verwijderd worden langer wegblijven, zachter en dunner 
worden. Waardoor je ze minder goed gaat zien, je minder 
vaak terug hoeft te komen en je langer van de gladheid 
kunt genieten.

GEZICHTSBEHANDELING
Wij werken met het merk Mesoestetic; daar draait het 
echt om huidverbetering, resultaat dat je meteen ziet na 
1 behandeling! 



Rechtestraat 50B, 5611 GR Eindhoven
+31 615 26 7338  |  +31 40 737 0585
info@Allin1beauty.nl  |  Allin1beauty.nl

Wij gebruiken producten die parfum vrij zijn en natuurlijke stoffen bevatten. Een 
gezichtsbehandeling is heel ontspannend en rustgevend, je kunt er lekker 1,5 
uur van genieten. Wij hebben 2 mogelijkheden; een huidverbeterende behandeling 
of de wellness behandeling. Bij de huidverbeterende behandeling werken we 
met peelings die diep doordringen in de huid en ervoor zorgen dat je een nieuwe 
huid aan gaat maken, zodat je van problemen als pigmentvlekken af komt. Bij de 
wellness behandeling is het puur reiniging, onzuiverheden verwijderen en ter 
ontspanning. Ook hebben wij de anti aging lijn.
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1. Terracotta Sun Protect van Guerlain, € 42,-  www.guerlain.nl  
2. Hollister Festival Vibes for Him and Her, vanaf € 25,-  www.iciparisxl.nl 

3. Festivaltasje Oslo, € 17,99  www.nice-2-have-shop.nl 
4. Doosje gekleurde pleisters van Hansaplast, € 2,79  www.hansaplast.nl

5. Hervulbare drinkfl es van Marie Stella Maris, € 29,-  www.marie-stella-maris.com

5

4

2

1

3

Festival

BEAUTY/NEWS

Ga je deze zomer nog een festival 
bezoeken? Get festival ready met de 
leukste fashion & beauty items!

6. Monsieur Big Waterproof mascara van Lancôme, € 33,-  www.lancome.nl  
  7. Endavor Hat van Barts, € 49,99  www.barts.eu 
8. Lippenbalsem van Eos, € 5,99  www.douglas.nl 

9. nail & cuticle tattoos van essence, € 1,99  www.essence.eu
10. Slipper Lenny Unity van Ipanema € 59,99  www.ipanema-slippers.nl
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Festival
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EINDHOVEN
Luijten Kunstgebitten

Schoonheidssalon Infinity
van der Heijden Kappers

Nailbar Hand & Nail Harmony
DoubleYoo

Van der Valk Eindhoven
Rogier Kapper - Lifestyle

Discus Dierenboulevard Woensel XL
Bij Albrecht 

Mom In Balance
Nagelsalon Myranda
Suus Bloem & Meer

The Prince Bar & Restaurant
Disma Reizen
Boetiek Giselle 

Afslankstudio Lef Roel van de Wiel 
Decha Vu 

BB Kids-shop
Happy-Mi

Judith & Kindercoach
Het Gestels Broodhuys
Brink Kindertherapie

Rebird
NH Collection Eindhoven Centre

Dierenspeciaalzaak Harrie Hendriks

BOXTEL
Huidtherapie Boxtel

GELDROP
Noorderlicht Centrum

Kwispel & Co

HELMOND
Fitwinkel Helmond

All in 1 Beauty

BEST
Wellness Salon Feeling Good

Sjiek en Stoer Meubelen
Choco & Zoet 

Huidtherapie Best

VELDHOVEN
Firzt Beauty Specialist

Inshape Personal Fitness Nederland
Van Limpt B.V. 

Eindhoven Bruist ligt iedere maand op minimaal 300 locaties. Het magazine wordt ook wisselend in 
verschillende wijken huis-aan-huis verspreid. Natuurlijk kun je het magazine ophalen bij een van onze 
adverteerders of online lezen op www.eindhovenbruist.nl. Op onderstaande distributieadressen is het magazine 
elke maand in grotere aantallen af te halen.

Ga naar www.eindhovenbruist.nl, meld je aan voor onze nieuwsbrief en lees het magazine online.

OOK OP JOUW LOCATIE?
Heb je een locatie met een balie, wacht ruimte of 
leestafel, neem dan contact met ons op via: 
nl@nederlandbruist.nl. Dan kan het gratis magazine 
Eindhoven Bruist ook via jouw locatie worden 
verspreid.

Lezersacties
Maak kans op
mooie prijzen Creëer

     en ontspanning
     in je leven

R us t

EINDHOVEN AUGUSTUS 2018 WWW.EINDHOVENBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!
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Een gebitsprothese heeft een gemiddelde levensduur tussen de 5 en 10 
jaar. Dit is ook de reden waarom de zorgverzekeraar om de 5 tot 7 jaar 
een gebitsprothese vergoed vanuit de basisverzekering.
Enkele punten waarop u uw gebitsprothese kunt beoordelen;

1. Pasvorm 
  Uw gebitsprothese komt spontaan los, of de prothese komt los 

tijdens het eten. Gevolg is dat uw kauwfunctie niet optimaal is.  
2. Beethoogte 
  Als u te diep inbijt, komt de onderkaak te dicht bij uw 

neus. Hierdoor kan het kaakgewricht zich niet juist 
positioneren. Dit kan los van de anatomische nadelen 
o.a. een negatief effect hebben op uw 
gezichtsuitdrukking; de mondhoeken gaan afhangen, 
waardoor u nors gaat kijken. Dit kan op termijn leiden 
tot ontstoken mondhoeken (ragade).

3. Slijtage 
  Ook het slijten van de kiezen kan lijden tot een te lage 

beethoogte. Dit kunt u zien aan de kiezen; zijn deze 
vlak en gaat u spontaan de voortanden eruit bijten.  

4. Esthetiek 
  Door slijtage en pasvorm wordt ook de esthetiek sterk beïnvloed. 

De prothese is niet meer zo mooi om te zien en ook de kleur van de 
tanden veranderen hiermee.

Kom naar de specialist, Luijten Kunstgebitten 
Centrum voor Tandprothetiek

Wanneer is mijn gebitsprothese 
aan vervanging toe?

COLUMN/LUIJTENKUNSTGEBITTEN

Locaties:
Gebroeders Hoeksstraat 45, Eersel, 0497-514121
Leenderweg 94, Eindhoven, 040-2126282
info@luijtenkunstgebitten.nl
www.luijtenkunstgebitten.nl

Luijten Kunstgebitten 
Centrum voor Tandprothetiek



Reflex = Relax
Laat uw lichaam eens re(f)laxen door een weldadige voetreflexmassage!
Mijn holistische voetreflexbehandelingen brengen u in contact met uw innerlijke kracht en spreken uw zelfhelend vermogen 
aan. Blokkades worden opgeheven, nieuwe inzichten ontstaan en lichaam en geest krijgen nieuwe energie.
Helende Voeten: Stap voor stap op weg van 'alleen zijn' naar AL-EEN-ZIJN en Heel-wording.

Ervaar het zelf! Bel of mail voor een heerlijke, ontspannende en helende voetreflexafspraak!

Vergoeding (zonder verwijsbrief van dokter) door veel zorgverzekeraars mogelijk bij aanvullende verzekering.
Zie www.ber-voetreflexologie.nl/behandeling/zorgverzekeraars

€ 10,- 
KORTING 

OP UW EERSTE 
MASSAGE 

Geldig t/m 
31 januari 2019

Sprookjesbosch 78 Eindhoven  |  06-22978643  |  www.helendevoeten.nl
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Met deze stevige lunchbox in diverse prints, met 3 vakjes, kun je je kind een  
gevarieerde lunch meegeven en blijft alles lekker vers. De Drink in the Box is
een duurzaam drinkpakje, dat je kunt vullen met lekkere gezonde drankjes,  
zoals water met vers fruit of kruiden erin. Natuurlijk lekken deze drinkpakjes niet! 

Ik ben Katrien, eigenaresse van HelloLunch. Gek op lunch-gadgets, gek op mijn kinderen en altijd 
op zoek naar recepten voor gezond én lekker eten. Met Hellolunch wil ik andere ouders laten zien 
hoe  je op een eenvoudige, weinig tijdrovende manier een lekkere, gezonde lunch met een lach, 
kunt maken voor je kinderen op school.

In mijn webshop www.hellolunch-shop.nl vind je nog volop andere, leuke, 
handige, voedselveilige lunchboxen, drinkbekers, uitstekers, prikkers, 
koeltasjes en schooltassen. Kortom alles voor een leuke lunch! 
En met deze code krijg je in augustus ook nog eens 10% KORTING 
bij je aankoop: ‘helloschooljaar18’.

Hello Lunch

Eigenaresse: Katrien Smetsers-Mercx
facebook: HelloLunchbyHelloKatty
Katrienmercx@hotmail.com
www.hellolunch-shop.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start! Heb je al 
een handige, leuke en stevige lunchbox en een 
lekvrije drinkbeker? 

 Groet Katrien

Met deze stevige lunchbox in diverse prints, met 3 vakjes, kun je je kind een  
gevarieerde lunch meegeven en blijft alles lekker vers. De Drink in the Box is
een duurzaam drinkpakje, dat je kunt vullen met lekkere gezonde drankjes, een duurzaam drinkpakje, dat je kunt vullen met lekkere gezonde drankjes, 
zoals water met vers fruit of kruiden erin. Natuurlijk lekken deze drinkpakjes niet! 

Ik ben Katrien, eigenaresse van HelloLunch. Gek op lunch-gadgets, gek op mijn kinderen en altijd 
op zoek naar recepten voor gezond én lekker eten. Met Hellolunch wil ik andere ouders laten zien 
hoe  je op een eenvoudige, weinig tijdrovende manier een lekkere, gezonde lunch met een lach, 

Hello Lunch
BRUISENDE/ZAKEN

Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start! Heb je al 

bij je aankoop: ‘helloschooljaar18’.

 Groet Katrien
Ideaal 
voor op 
school!



www.zorgelooschscheiden.nl

Bemiddelaar Heidi Konings en 
financieel adviseur Mia Gruijters 

vormen samen het Zorgeloosch 
Scheiden-expertduo. “Een goede woon- 

oplossing, ook voor de kinderen, is vaak de grootste 
zorg”, vertelt Heidi Konings. Samen met Mia Gruijters 
zorgt zij ervoor dat er meteen duidelijk is of één van 
jullie bijvoorbeeld in het huis kan blijven wonen.

3 scenario’s
Als jullie uit elkaar gaan, hebben jullie drie mogelijkheden 
wat je met de woning kunt doen. Ten eerste kunnen 
jullie het huis verkopen en de opbrengst of het verlies 
delen. Als er voldoende middelen zijn kan één van jullie 
de ander ook uitkopen. Tenslotte kun je de woning ook 
nog in ‘onderverdeeldheid behouden’. Jullie spreken dan 
af dat je de woning voorlopig nog niet verdeeld. 

Snelwonenscan
“Welke oplossing voor jullie het beste is, hangt natuur- 
lijk af van wat jullie financiële situatie is”, legt Mia uit. 
“Daarom doen we tijdens het gratis intakegesprek een 
Snelwonenscan®. Door het stellen van enkele eenvou- 
dige vragen krijgen we meteen antwoord op wat jullie 
wensen zijn en laten wij zien er wat mogelijk is.”

Wonen en alimentatie
De woonoplossing speelt ook een rol bij het vast- 
stellen van de alimentatie. De toekomstige woonlasten 
kunnen van invloed zijn op wat jullie afspreken over 
partneralimentatie. Bijvoorbeeld als één van jullie in 
het huis blijft wonen en de ander bijdraagt om dat 
mogelijk te maken. 

Scheiden: hoe verdelen jullie de woning?

www.zorgelooschscheiden.nlwww.zorgelooschscheiden.nl

Uniek in Nederland is dat scheidingsbe- 
middelaar en financieel expert aan één 
scheiding werken, bij dezelfde organisatie. 
We garanderen zo dat jullie afspraken in één 
keer goedgekeurd worden door rechter én 
bank. Dat geeft rust en energie voor een 
nieuwe start. 

Bel voor meer informatie: 
088 - 1661 585, of maak een gratis afspraak.

Heidi Konings
Zorgeloosch Scheiden

Voor handgemaakt en gepersonaliseerde cadeautjes 
maar ook voor workshops en kinderfeestjes. 

Handgemaakte artikelen uit eigen atelier met advies op maat. 
Elk product is anders en wordt met zorg en aandacht gemaakt.
Ook voor papa's hebben wij leuke cadeau's, zoals de Koppeltruck 
en Doedobbel.
Je kunt me mailen op info@bbkidsshop.nl of 
bel naar 06-54394906

Handgemaakte artikelen uit eigen atelier met advies op maat. 
Elk product is anders en wordt met zorg en aandacht gemaakt.
Ook voor papa's hebben wij leuke cadeau's, zoals de Koppeltruck Ook voor papa's hebben wij leuke cadeau's, zoals de Koppeltruck 

VOOR HIPPE KINDERSPULLEN

Hurksestraat 19, Eindhoven  |  06-54394906  |  info@bbkidsshop.nl  |  www. bbkidsshop.nl

Voor handgemaakt en gepersonaliseerde cadeautjes 
maar ook voor workshops en kinderfeestjes. 

Handgemaakte artikelen uit eigen atelier met advies op maat. 
Elk product is anders en wordt met zorg en aandacht gemaakt.
Ook voor papa's hebben wij leuke cadeau's, zoals de Koppeltruck Ook voor papa's hebben wij leuke cadeau's, zoals de Koppeltruck 
en Doedobbel.
Je kunt me mailen op info@bbkidsshop.nl of 
bel naar 06-54394906

VOOR HIPPE KINDERSPULLEN

Wist je dat
Gieren over hun 

poten poepen om 

zichzelf af te koelen? 

En dat vrouwelijke 

vogelspinnen te 

herkennen zijn aan 

hun dikke achterwerk?

Reitse Hoevenstraat 30, Tilburg  |  013 - 463 00 26  |  Maandag t/m zondag geopend van 10.00 - 18.00 uur

Ontdek het in het vreemdste dierenpark van Nederland!  
Maak kennis met meer dan 150 verschillende diersoorten, waaronder één van de grootste 
reptielencollecties van Nederland. Onze verzorgers geven dagelijks uitleg over de dieren, 
waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt een slang en een spin vast te houden. Op weekend- en 
vakantiedagen zullen tevens roofvogeldemonstraties worden verzorgd. Het park is gedeeltelijk 
overdekt, en dus met zowel goed als slecht weer te bezoeken. Meer info op www.oliemeulen.nl

BRUIST 0818

15% korting  
op vertoon van
deze advertentie

bel naar 06-54394906
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www.zorgelooschscheiden.nl

Bemiddelaar Heidi Konings en 
financieel adviseur Mia Gruijters 

vormen samen het Zorgeloosch 
Scheiden-expertduo. “Een goede woon- 

oplossing, ook voor de kinderen, is vaak de grootste 
zorg”, vertelt Heidi Konings. Samen met Mia Gruijters 
zorgt zij ervoor dat er meteen duidelijk is of één van 
jullie bijvoorbeeld in het huis kan blijven wonen.

3 scenario’s
Als jullie uit elkaar gaan, hebben jullie drie mogelijkheden 
wat je met de woning kunt doen. Ten eerste kunnen 
jullie het huis verkopen en de opbrengst of het verlies 
delen. Als er voldoende middelen zijn kan één van jullie 
de ander ook uitkopen. Tenslotte kun je de woning ook 
nog in ‘onderverdeeldheid behouden’. Jullie spreken dan 
af dat je de woning voorlopig nog niet verdeeld. 

Snelwonenscan
“Welke oplossing voor jullie het beste is, hangt natuur- 
lijk af van wat jullie financiële situatie is”, legt Mia uit. 
“Daarom doen we tijdens het gratis intakegesprek een 
Snelwonenscan®. Door het stellen van enkele eenvou- 
dige vragen krijgen we meteen antwoord op wat jullie 
wensen zijn en laten wij zien er wat mogelijk is.”

Wonen en alimentatie
De woonoplossing speelt ook een rol bij het vast- 
stellen van de alimentatie. De toekomstige woonlasten 
kunnen van invloed zijn op wat jullie afspreken over 
partneralimentatie. Bijvoorbeeld als één van jullie in 
het huis blijft wonen en de ander bijdraagt om dat 
mogelijk te maken. 

Scheiden: hoe verdelen jullie de woning?

www.zorgelooschscheiden.nlwww.zorgelooschscheiden.nl

Uniek in Nederland is dat scheidingsbe- 
middelaar en financieel expert aan één 
scheiding werken, bij dezelfde organisatie. 
We garanderen zo dat jullie afspraken in één 
keer goedgekeurd worden door rechter én 
bank. Dat geeft rust en energie voor een 
nieuwe start. 

Bel voor meer informatie: 
088 - 1661 585, of maak een gratis afspraak.

Heidi Konings
Zorgeloosch Scheiden



Kromstraat 13 C-D, Veldhoven  |  06-44970255 
svetlana.pfn@gmail.com  |  www.personalfitnessnederland.nl

Duo training
Vind  jij het ook leuk om samen te trainen met 
een vriend(in), collega of familielid? Kom dan 
samen naar de studio voor een vrijblijvend 
intake gesprek. Met de coach gaan jullie beiden de 
gewenste doelen bespreken. De coach zal voor jullie 
een persoonlijk programma opstellen. Jullie volgen het 
‘FIT for LIFE’ programma en zullen versteld staan van 
de resultaten! 

Duo TrainingPlezier 
én resultaat 
Door samen te trainen, ben je 
gemotiveerd, heb je veel plezier 
en is het vaak (nog) makkelijker 
om jouw doelstelling te halen. 
Samen trainen is dus niet alleen leuker maar zeker ook 
goed voor de resultaten. Dus ga samen aan de slag en 
behaal je persoonlijke doelstellingen.

GRATIS 
PROEFWEEK?

KIJK OP
ONZE SITE

www.funnytrends.nl
Bogardeind 45 Geldrop | info@funnytrends.nl

040-2860506  |  06-11193915

Openingstijden
maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur
donderdag van april t/m oktober tot 20.00 uur open

zaterdag van 8.30 uur t/m 17.00 uurVolg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Omdat Google niet
alle vragen kan 
beantwoorden.

Jouw body kan het,
je moet alleen je mind 

nog overtuigen.

Zomer
Even ophouden

met altijd 
maar doorgaan!

Zullen we samen
niets doen?

Vakantie
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Ik herinner me nog goed hoe ik als klein meisje van een 
jaar of tien met mijn oma, opa en broertje op vakantie naar 
Frankrijk ging. Op een dag zei mijn opa dat hij ons allemaal 
graag een keer wilde trakteren op een lekker diner. Ik liep 
toen met een vriendinnetje in ons dorpje en we keken op alle 
menukaarten die buiten aan de gevel hingen. Fruits de mer 
leek ons allebei erg lekker. We waren gek op fruit en zagen 
het al helemaal voor ons: grote schalen met stukken banaan, 
peer, appels, kersen, bessen, aardbeien en meloen. Wat 
waren we enthousiast! 

Dat enthousiasme maakte echter plaats voor afschuw toen 
op onze tafel een enorme schaal vol visvoer werd neergezet. 
Vissen met van die uitpuilende ogen, gamba’s met alles er 
nog op en aan, baby inktvisjes en zelfs slakken die je met 
zo’n klein vorkje uit hun huisjes moest pulken. Ik geloof niet 
dat iemand toen iets gegeten heeft. Behalve mijn opa, die 
onze fruit-keuze heel erg kon waarderen. 

WEET WAT JE EET
En jaren later, weer in Frankrijk, ben ik eens kilometers lang een bordje 
van een kasteel gevolgd met daarop de aangeprezen lunch: grenouilles. 
We zagen ons al helemaal zitten op zo’n Frans kasteel. En ook al hadden 
we geen idee wat grenouilles waren, we lieten ons graag verrassen. 
Bleken het kikkerbillen te zijn! We hebben ons wijntje opgedronken en zijn 
hard weggereden. 

Ik blijf zeggen: Vive la France. En … Google Translate!  
Of een woordenboekje.

Smakelijke groet, Lian Spijkerman  |  Studio Contour

COLUMN/STUDIO CONTOUR

Tongelresestraat 502a
5641 AX Eindhoven
T: 06-25090208
info@studiocontour.nl
www.studiocontour.nl
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 IEDERE MAAND
 BRUIST IN JE
 BRIEVENBUS
Neem vandaag nog een 
ABONNEMENT op Bruist 
voor € 1,49 per maand
Kies voor € 17,88 per jaar (per editie) 
welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 
Vraag naar de voorwaarden.

Meer informatie?
Stuur een e-mail naar abonnement@nederlandbruist.nl

welke editie óf edities je iedere maand 
thuis of bij je bedrijf wilt ontvangen. 

Dat is

 handig!
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Gagelstraat 6   5611 BH     Eindhoven               040-7370638

www.bijalbrecht.nl                                                                    eten@bijalbrecht.nl

onze visie: 
Iedereen kan culinair genieten van veganistische gerechten, óók als je een lief-

hebber bent van een stukje vlees of vis, of als je gebonden bent aan een dieet.

Gerechten die jouw smaakpapillen uitdagen, 
volledig vegan zijn met een minimale footprint.

Met de foodexperience geef je de chef de vrije hand om andere
componenten te combineren in de gerechten en nieuwe gerechten te creëren 

die jouw smaakpapillen laten lachen.
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Go-Kids steunt arme gezinnen via 
de LINDA.foundation. Als je wilt kun je ook mee helpen!

Go-Kids begon ooit in 
Zwolle, maar laat inmiddels 

in een groot deel van 
Nederland zien (sinds 2 
jaar in regio Eindhoven) 

waar de leukste 
kinderuitjes in de buurt te 

vinden zijn. Ideaal voor een 
dagje weg, of een nachtje 

weg, als je uit eten wilt met 
de kids of je zoekt 

bijvoorbeeld een 
kinderfeestje. 

Maar dat is niet voor ieder gezin weggelegd. Niet iedereen kan een kinderfeestje 
betalen, lekker uit eten of zomaar een dagje uit naar een pretpark. Veel kinderen in 
Nederland groeien nog steeds, ondanks de bloeiende economie, op in armoede.  

Go-Kids wil kinderen een zo breed mogelijk aanbod laten zien zodat ze spelenderwijs 
hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. En uitjes hoeven niet altijd veel geld 
te kosten. Lekker de natuur in of naar de kinderboerderij, met de zoekfunctie op de 
website van Go-Kids kun je de gratis uitjes vinden, dus ook voor de kleine beurs zijn 
er mogelijkheden. Go-Kids werkt in verschillende regio’s (inmiddels 20) al samen met 
lokale stichtingen die gezinnen ondersteunen. Zo ook in Eindhoven waar de stichting 
Van Kinderen Voor Kinderen wordt ondersteund door Go-Kids regio Eindhoven voor 
meer bekendheid. Deze stichting organiseert verjaardagsdozen, verjaardagstaarten, 
traktaties en Sint cadeautjes voor kinderen in Eindhoven.

Naast lokale initiatieven wil Go-Kids ook landelijk haar steentje bijdragen, vandaar de 
samenwerking met LINDA.foundation. “We bereiken dankzij de smartphone een steeds 
bredere groep ouders met kinderen in de basisschool leeftijd. Door uitjes en activiteiten 
op alle niveaus aan te bieden, is er voor ieder wat wils. Naast het informeren over het 
regionale kindvriendelijke aanbod, willen we ook actief bijdragen aan onze visie dat 
alle kinderen spelenderwijs hun talent moeten kunnen ontdekken en dat daar geen 
financiële drempel voor hoeft te zijn”, licht Fleur Voets van Go-Kids Eindhoven toe.

Go-Kids gaat zich inzetten voor de LINDA.foundation door middel van campagnes en 
middels een eigen actiepagina (https://www.actievoorlindafoundation.nl/team/go-kids).

Oproep aan alle kids in de regio Eindhoven!
Wil jij ook je steentje bijdragen voor kinderen in Nederland die wel wat hulp kunnen 
gebruiken en heb je een leuk idee voor een actie tijdens een braderie, op school of 
sportvereniging of "heitje voor een karweitje", laat het ons weten op  
eindhoven@go-kids.nl en wij denken met je mee en zorgen voor extra publiciteit! eindhoven@go-kids.nl en wij denken met je mee en zorgen voor extra publiciteit! 
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LOOKING/GOOD

GEEL maakt mensen vrolijk en alert. Het helpt bij 
hoofdpijnen, stembandproblemen en longproblemen 
omdat het invloed heeft op je zenuwen en ademhaling. 
Het heeft ook een positief effect op de huid!
ROOD werkt stimulerend, het straalt wilskracht uit. Het 
beïnvloedt de bloedsomloop en celvernieuwing. Het helpt 
bij spierspanning, infecties, stress en wondjes.
GROENE kleuren helpen tegen stress en vermoeidheid 
omdat ze voor ontspanning, emotioneel evenwicht en 
stabiliteit zorgen. Een gevolg daarvan is het positieve 
effect op de maag, darmen en blaas. Het wordt gebruikt 
bij bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
PAARS/VIOLET heeft een positief effect op het 
afweersysteem, lymfesysteem en de milt. Het wordt 
ingezet bij mensen met een eetprobleem om de eetlust 
te remmen.
BLAUW wordt ingezet bij chronische aandoeningen, 
zoals jicht en reuma. Het remt ontstekingen en koorts en 
brengt je stofwisseling en darmactiviteit in balans. Ook 
heeft het een positief effect bij slaapproblemen en angst.

Op basis van chromotherapie zijn er ook brillen 
ontworpen met allerlei kleurenfi lters, waardoor jij de 
wereld bijvoorbeeld door een roze bril ziet. Dit kan je 
stemming (positief) beïnvloeden!

kan je stemming 
beïnvloedenK leur

Chromotherapie, kleurentherapie, gebruikt kleuren om je energie-
balans te bepalen. Kleuren werken namelijk heel stimulerend en 
kalmerend op de geest. Elke kleur heeft een specifi eke werking.
Dit merk je ook wanneer je een bepaalde kleur in je interieur gebruikt.



28 - 29 - 30 september

Vr vip-avond 18.00u tot 21.00u | €25,- duo-ticket

Za 12.00u tot 17.00u | zo 10.00u tot 17.00u | €7,50 ppPD

Het WOONEVENT 
“ INSPIRE YOUR HOME ”
HEt techniekhuys | de run 4250 | veldhoven 

www.hemelswonenevent.nl

Beleef het Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event 
Prikkel uw zintuigen, laat u verrassen en raak geïnspireerd tijdens het 
driedaagse Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event. Tijdens het ‘Inspire 
your Home’ event vindt u de antwoorden op al uw interieur en exterieur 
vragen. De specialistische exposanten van dit exclusieve event staan er 
speciaal voor u. Ze delen met veel passie hun kennis en presenteren de 
laatste trends op het gebied van wonen, architectuur, tuinen en styling.  
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Vr vip-avond 18.00u tot 21.00u | €25,- duo-ticket

Za 12.00u tot 17.00u | zo 10.00u tot 17.00u | €7,50 ppPD

Het WOONEVENT 
“ INSPIRE YOUR HOME ”
HEt techniekhuys | de run 4250 | veldhoven 

www.hemelswonenevent.nl

Beleef het Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event 
Prikkel uw zintuigen, laat u verrassen en raak geïnspireerd tijdens het 
driedaagse Hemels Wonen ‘Inspire your Home’ event. Tijdens het ‘Inspire 
your Home’ event vindt u de antwoorden op al uw interieur en exterieur 
vragen. De specialistische exposanten van dit exclusieve event staan er 
speciaal voor u. Ze delen met veel passie hun kennis en presenteren de 
laatste trends op het gebied van wonen, architectuur, tuinen en styling.  



Leon Hamers

Tijdelijk 
(recreatieve) 

woonruimte 
nodig?

42



Voor meer info bel 06-34590974 of mail naar lea@nederlandbruist.nl

Diverse chalets
TE HUUR op
camping Fortduinen in Cromvoirt

43
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J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

J&B EXCLUSIEVE 
TUINMEUBELEN 

20%

20180710_Bruist augustus.indd   6 10-7-2018   17:26:45

J&B EXCLUSIEVE TUINMEUBELEN  |  ETTENSEBAAN 17A1  |  4812 XA  BREDA  |  WWW.JENB.NL

DE SALE IS BEGONNEN 
Kom langs in onze SHOWROOM en profi teer 
nu van onze MOOIE SHOWROOMACTIES.

30%

40%

50%
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ELKE DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG, 
VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG T/M 30 
SEPTEMBER  |  11.00 - 17.00 UUR 
EXPO | 30 JAAR HEINEKENPRIJS VOOR DE 
KUNST
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat 
dit jaar 30 jaar. Om het bijzondere jubileum te 
vieren is er een grote jubileumtentoonstelling: 
met meer dan vijfenzeventig werken te zien van 
de laureaten, waaronder nieuw werk speciaal 
gemaakt voor deze gelegenheid. Aan de hand 
van de werken van zestien kunstenaars wordt 
deze zomer een deel van de kunstgeschiedenis 
van Nederland vanaf 1988 tot nu zichtbaar. De 
diversiteit van het werk wordt direct duidelijk; de 
oeuvres lopen uiteen van schilderijen, sculptuur, 
fotografie, grafiek, (video )installaties tot zelfs 
design.

Zo samengebracht biedt deze 
jubileumtentoonstelling een perspectief op het 
bewegelijke landschap van de hedendaagse 
kunst van de afgelopen 30 jaar; een landschap 
vol contrasten, maar tegelijkertijd met 
onverwachte verbanden en continuïteit. Naast 
kijken en luisteren kunnen diverse werken op 
andere manieren worden beleefd, bijvoorbeeld 
door aan te raken of zelfs te ruiken.
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10, Eindhoven
vanabbemuseum.nl

DAGELIJKS VANAF 3 T/M 12 AUGUSTUS
PARK HILARIA
Het tijdelijke pretpark is veel meer dan alleen 
een kermis. Het is zomers topvermaak voor alle 
leeftijden. Van ver vallen de grote, spectaculaire 
kermisattracties op, maar daarnaast biedt Park 
Hilaria ook straattheater, talloze live optredens 
op diverse themapleinen en volop eet- en 
drinkgelegenheden. Geen snelheidsduivel? Niet 
getreurd, Park Hilaria kent ook veel nostalgische 
attracties. Een oase van rust tussen het 
kermisgeweld. Voor de kleinsten zorgt de Park 
Hilaria mascotte Larie de Kanarie voor de vrolijke 
noot. Kijk voor actuele informatie, de 
attractielijst, ritprijzen, openingstijden en 
programmering op parkhilaria.nl of volg Park 
Hilaria op Facebook en Twitter.
John F. Kennedylaan 3 d, EindhovenEv
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De Klerklaan 6A    Eindhoven    040-241.59.81    Rogier.nl      Rogier Kapper
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Passie

Het beste van
        twee werelden



BEN JE AL IN VAKANTIESTEMMING? BIKINI PROOF?
HEB JE AL GEDACHT AAN DE VERZORGENDE PRODUCTEN VOOR JE HAAR?

•  Aftersun-shampoo 
Verwijdert effectief resten van zout en chloorwater  
en verzorgt haar en huid op milde wijze.

•  Aftersun 60 sec. treatment  
Renegeert haar dat belast is door de zon  
direct 100% in 60 sec.

•  UV-protect spray  
Beschermt haar dat belast is door de zon effectief  
tegen kleur en vochtverlies.

VAKANTIEVIBES

’t Hofke 137 | Eindhoven 
040 2812764

info@vanderheijdenkappers.nl
www.vanderheijdenkappers.nl

DONDERDAGAVOND TOT20.00 UUROPEN!




