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Het Inverno-stokje wordt overgedragen

Inverno, al zeventien 
jaar een begrip in 
Someren en de wijde 
omgeving. Hét adres 
voor een mooie, 
nieuwe outfi t onder de 
enthousiaste leiding 
van eigenaresse 
Debbie Leenen. 
Of eigenlijk oud-
eigenaresse, want per 
1 oktober draagt zij het 
stokje over aan 
Celine van de Ven!

“Celine, gefeliciteerd met dit 
mooie, nieuwe avontuur!”

Het Inverno-stokje wordt overgedragen
MEER TIJD VOOR GEZIN “Zeventien jaar 
geleden ben ik hier in Someren begonnen 
met damesmodezaak Inverno”, vertelt 
Debbie. “En ik heb altijd met ontzettend 
veel plezier in mijn winkel gestaan. Het is 
heerlijk om met je passie bezig te mogen 
zijn, klanten te helpen en ze vervolgens 
weer blij de deur uit te zien gaan. 
Ontzettend leuk werk dus, maar ook 
achter de schermen komt er heel veel bij 
kijken. En dat terwijl ik juist behoefte 
kreeg aan meer tijd voor mijn gezin. 
Celine had altijd al de wens om ooit zelf 
een zaak als Inverno te openen en veel 
eerder dan ooit gedacht is het nu toch zo 
gegroeid dat zij het van mij over gaat 
nemen en net als ik zeventien jaar 
geleden aan het Inverno-avontuur gaat 
beginnen.”

NAUWELIJKS VERANDERING
Een moeilijke keuze, maar wel een 
waar de onderneemster volledig 
achter staat. “Helemaal omdat het om 
Celine gaat. Die werkt inmiddels 
alweer drie jaar voor mij; ooit 
begonnen als zaterdaghulp, maar in 
de loop der jaren is ze zowel voor als 
achter de schermen steeds meer 
gaan doen. Voor klanten zal er dan 
ook weinig veranderen, behalve dan 
dat ik niet meer in de winkel sta. De 
stijl, de mooie merken, de service, het 
advies en het zeer klant vriendelijke en 
enthousiaste team blijven verder 
allemaal hetzelfde. En natuurlijk zal ik 
Celine op de achtergrond bijstaan 
waar maar nodig is.”

LOOP BINNEN Inverno blijft dus hét 
adres waar alle dames, jong en oud, 
terechtkunnen voor een nieuwe outfi t. 
“Nieuwsgierig? Loop dan gewoon 
eens binnen. Celine en de rest van 
het team staan vol enthousiasme voor 
je klaar. Precies zoals je van Inverno 
gewend bent...”

BRUISENDE/ZAKEN

Eigenaar: Celine van de Ven  |  Postelstraat 38C, Someren  |  0493-472441  |  winkel@inverno.nl  |  www.inverno.nl
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Bruisende lezer,

Hoe hard sommigen misschien ook terugverlangen naar die warme, 
zomerse dagen, we kunnen ons maar beter gaan voorbereiden op 
de kou. Is jouw huis al klaar voor het najaar en het bieden van wat 
warmte tijdens de koudere dagen?

Helaas heeft niet iedereen genoeg aan warmte binnenshuis om 
weerstand te bieden aan een herfstdipje. Heb jij last van sombere 
buien? Probeer dan eens wat meer te lachen. Het klinkt wellicht wat 
tegenstrijdig als je niet lekker in je vel zit, maar het werkt echt! Op 
het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam die ervoor 
zorgen dat je jezelf beter voelt. Hoe je dat lachen dan doet als het 
niet meteen vanzelf gaat? Daar lees je meer over in dit magazine.

Lachen is dus gezond en lachtherapie kan een uitkomst bieden, 
maar stiekem hopen we ook dat het lezen van dit magazine op z’n 
minst al een kleine glimlach op je gezicht tovert. Dat kan ook haast 
niet anders als je de enthousiaste verhalen leest van alle positieve 
ondernemers die weer hun steentje hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit magazine. Het leven lacht ondernemers 
als Inverno en Angela Barton Artworks toe en daar worden wij bij 
Bruist heel vrolijk van. Voelen jullie je al beter? Dan is het lezen van 
dit magazine niet alleen inspirerend en leuk, maar ook nog eens 
gezond...

Veel lees- en lachplezier!
Raoul Bosman

VOORWOORD/OKTOBER

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-15948855



Lachen is fi jn. Lachen is gezond. Lachen is dé manier om je even helemaal 
te ontspannen, te genieten van het moment en even je zorgen te vergeten. 
Op het moment dat je lacht, komen er stofjes vrij in je lichaam waardoor je 
jezelf beter voelt.

WAAROM
JE  VAKER  ZOU 

MOETEN LACHEN

is echt gezond!Lachen
Sommige mensen met een drukke leefstijl met veel stress, lachen veel te 
weinig. Door lachtherapie te volgen, leer je te lachen zonder reden. Het is 
een vorm van meditatie waar je vrolijker van wordt.

ALS JE EEN LACHBUI HEBT GEHAD, voel je jezelf goed. Maar toch 
lukt het veel mensen niet meer om ongeremd te lachen. Mensen hebben 
te veel stress en piekeren te veel, waardoor ze vaak vergeten te lachen. 
Lachtherapie kan de oplossing zijn. Door af en toe een fl inke lachbui te 
hebben, word je vrolijker, meer ontspannen en vergeet je even al je zorgen. 
Je leert te genieten van het moment, je leert te lachen zonder reden.

Eigenlijk is het een hele simpele therapie die je het beste meteen 
‘s ochtends toepast, want dan heb je er de hele dag plezier van. Probeer 
het eens tijdens het douchen, het aankleden of tijdens het ontbijten. 
Start een lachsessie met rek- en strekoefeningen om je lichaam soepel 
te maken. Dan begin je met lachen. Eerst een glimlach en daarna ga je 
over tot schaterlachen. Na het lachen is er een totale ontspanning, 
waarbij sommigen zelfs een gevoel van geluk ervaren.

LEREN LACHEN
Vaak moet je over een bepaalde weerstand 
stappen om, zeker in je eentje, te kunnen 
lachen zonder reden. In een groep gaat het 
meestal gemakkelijker. Probeer daarom eens 
een lesje lachyoga. Door middel van oefeningen 
worden de lachspieren aan het werk gezet. 
Lachen in een groep werkt aanstekelijk. Zelfs 
een neplach verandert vaak in een echte 
lachbui. Iedereen kan meedoen aan lachyoga, 
je hoeft geen yoga-ervaring te hebben of lenig 
te zijn om mee te kunnen doen.

Soms gaat lachen zelfs over in huilen. Dat is 
helemaal niet erg. Lachen en huilen liggen dicht 
bij elkaar, dus laat die tranen maar stromen.
Mensen die veel lachen, zien er in het algemeen 
gelukkiger en mooier uit. Iemand die lacht, zal 
ook sneller de mensen in zijn omgeving aan 
het lachen krijgen.

GEBRUIK EEN LACHSESSIE MET 
COLLEGA’S eens als een methode voor 
teambuilding. Het geeft energie en brengt 
meer plezier op de werkvloer.

BRUIST/BODY&MIND

is echt gezond!Lachen
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Ben je op zoek naar een unieke activiteit op een 
unieke locatie voor teambuilding? Als kunstenaar en 
coach help ik bedrijven ontdekken waar hun echte 
passies en talenten liggen. 

Out of the box
gaan denken

ANGELA BARTON ARTWORKS 
KUNST - COACHING - TEAMBUILDING

Ik ben een zelfstandig en getalenteerde dame die graag de uitdaging  
wil aangaan met bedrijven die 'out of the box' willen leren denken. 

Wat ga je bereiken met deze workshop? 
Door je creatief te uiten zullen allerlei mooie ideeën naar buiten komen. Het zal 
je helpen om jezelf op emotioneel en zakelijk gebied te ontwikkelen. Je gaat 
meer respect krijgen voor je eigen ideeën, maar ook de ideeën van anderen. 
Creatief bezig zijn is gezellig, werkt stress verlagend en het geeft je meer rust  
en zelfvertrouwen. 



BRUISENDE/ZAKEN

Out of the box

ANGELA BARTON ARTWORKS 
KUNST - COACHING - TEAMBUILDING

Dit zijn een aantal thema’s die tijdens de workshop 
aan bod zullen komen: 
• Durf jij je kwetsbaar op te stellen? 
• Hoe sta je in jouw eigen kracht en wat heb je nodig om 
 hier te blijven staan? 
• Wat is jouw energie niveau en hoe kun je dit verbeteren? 
• Hoe kun je elkaar helpen om dit op de werkvloer te integreren? 
• Wat kun je zelf doen om je werk mooier te maken? 

Durf jij met jouw team deze uitdaging aan te gaan? 
Laat het me weten…het wordt een dag om nooit te vergeten! 

'Kunstworkshops voor bedrijven/teambuilding' op een unieke locatie 
voor groepen tot 25 personen. 

Wat gaan we doen? 
We gaan als team 1 groot schilderij maken voor op kantoor. We gaan 
samen bepalen welk thema en kleuren het beste aansluiten op wat 
jullie als team binnen het bedrijf willen uitstralen. Ik maak een schets 
en jullie schilderen de rest. 

Het resultaat: een uniek kunstwerk gemaakt door eigen personeel wat 
jouw bedrijf zal inspireren, waardevolle inzichten en meer werkplezier! 

Voel
je welkom

en meld je aan

via de mail

Voor meer info stuur een email naar: 
contact@angelabartonartworks.com. 

Angela Barton Artworks  |  Kunst & Coaching 
06-23346407  |  contact@angelabartonartworks.com
www.angelabartonartworks.com
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oktober

BESTE KLEUR VOOR DE SLAAPKAMER 
Kleuren doen veel in een slaapkamer. Ben je op zoek naar een 

kalmerende kleur die zorgt voor een rustig hartritme en een gevoel 
van sereniteit? Kies voor blauw! Het krijtverfmerk Amazona heeft 
een mooie ‘Jeans’ kleur. De verf dekt perfect, is vrij van giftige 

stoffen, antiallergisch, ademend en nat 
afwasbaar. Amazona Krijtverf, kleur Jeans

Vanaf 0,75 liter € 28,50
www.amazona.nl

DUTCH DESIGN VAN DUIFHUIZEN
Duifhuizen is sinds 1953 dé koffer- en 

tassenspecialist. Je vindt bij Duifhuizen een 
kwalitatief, ruim en gevarieerd aanbod dat 

aansluit op de nieuwste trends. Dit seizoen nemen 
we je mee naar de wereld van Dutch Design.

Vind alles over Duifhuizen op www.duifhuizen.nl

Woonmaand
MINI ELLY

Klein, kleiner, Mini Elly! De mini bewaarbox is ideaal voor 
het bewaren van verschillende kleine spulletjes die op het 
nachtkastje thuishoren. Zoals een lekkere nachtcrème, een 

handcrème of sieraden. Wesco, Classic Line Mini Elly, 
L22,5 cm x B13,6 cm x H10 cm. Verkrijgbaar in acht kleuren, 

€ 39,90  www.wesco-shop.nl 

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

Maak kans op een
TRAVEL SET van
MARC INBANE.

De tanning spray en 

brush zijn verpakt in 

een luxe clutch met 

slim ontworpen vakken. 

Het handige reisformaat 

is ideaal om de producten

veilig te bewaren en te vervoeren.

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 oktober’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win oktober

MATCH MADE IN HEAVEN
Dit najaar brengt Pullman een nieuwe boxspring op de markt: 

Portland. Samen met het best geteste pocketveer matras 
Silverline Premier, is dit een topcombinatie; een ware match 
made in heaven. Kruip lekker onder de wol en geniet van een 

heerlijke nachtrust.  www.pullman.nl

HET JUISTE
BINNENKLIMAAT 

Jaga, specialist op het 

gebied van binnenklimaat, 

biedt met haar radiatoren de 

mogelijkheid om een ruimte op 

een goede manier te verwarmen, 

ventileren en te koelen. Een 

must voor bijvoorbeeld jouw 

slaapkamer! De Strada radiator 

is verkrijgbaar in 55 kleuren en 

407 formaten. Vanaf € 129,50  

www.jaga.nl

Woonmaand

SHOPPING/NEWS

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist envan de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vrienden zodatzij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 oktober’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini nostalgic
water kettle deluxe 
cream 1.7L 
t.w.v. € 44,99
Luxe, snoerloze
roestvrijstalen waterkoker 
met een nostalgische look 
en hoogglans creme afwerking.
Verkrijgbaar bij Blokker.

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#2
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ALLES IS MOGELIJK
“Zoals de naam van mijn bedrijf wellicht al 
doet vermoeden, zijn we gespecialiseerd in 
lunch en ontbijt. Maar als ik heel eerlijk ben, 
is eigenlijk geen enkele cateringklus ons te 
gek. Zo verzorg ik de ene dag een intiem 
huwelijksontbijtje terwijl ik de volgende 
dag verantwoordelijk ben voor de catering 
van een compleet feest. Deze maand 
verzorg ik zelfs een week de maaltijden bij 
Toverland, vijfhonderd per dag, en wie weet 
dat dat nog wel vaker gaat gebeuren in 
de toekomst. In overleg is dus vrijwel alles 
mogelijk.”

“Ontbijt, lunch, diner... 
eigenlijk is niets ons te 
gek”, vertelt kok Niels 

Verlijsdonk die sinds mei 
zijn eigen cateringbedrijf 
runt. “Bij Niels Broodjes 

Hoek leveren we 
maatwerk voor al

onze klanten.”

 Broodjes ...

Niels Broodjes Hoek  |  Eigenaar: Niels Verlijsdonk  |  Baroniehof 8, Helmond  |  06-22079643
nielsbroodjeshoek@gmail.com  |  Facebook.com/Niels broodjes service

En heel veel meer!

GOED GEPRIJSD
“Mits het past binnen mijn overige 
werkzaamheden”, vertelt de 
enthousiaste ondernemer. “Ik heb 
thuis een jong gezin en heb hiernaast 
nog een baan. Dit laatste zorgt er wel 
voor dat ik mijn tarieven scherp kan 
houden. Ik hoef er immers nog niet 
van te kunnen leven.” Nóg niet, maar 
Niels hoopt wel dat zijn cateringbedrijf 
zo succesvol wordt dat hij er fulltime 
mee aan de slag kan. “En dat zie ik 
ook eigenlijk wel gaan gebeuren. Alle 
reacties zijn ontzettend positief en er 
komen steeds meer opdrachten bij, 
zowel zakelijk als particulier.”

PROEF HET ZELF
Wie wil weten wat Niels Broodjes 
Hoek precies te bieden heeft, kan een 
kijkje nemen op de Facebookpagina 
van deze jonge onderneming. “Daar 
staan tal van voorbeelden en is 
meteen duidelijk hoe een en ander 
besteld kan worden. Alles wat ik 
bereid, is vers en uiteraard lekker, 

 Broodjes ...

Niels Broodjes Hoek  |  Eigenaar: Niels Verlijsdonk  |  Baroniehof 8, Helmond  |  06-22079643
nielsbroodjeshoek@gmail.com  |  Facebook.com/Niels broodjes service

BRUISENDE/ZAKEN

LEKKER
& VERS

of het nu gaat om een 
‘simpel’ lunchpakketje 
of een uitgebreid buffet.” 
Iets wat je met een 
gerust hart aan Niels, 
met zijn veertien jaar 
ervaring in de horeca, 
kunt toevertrouwen. 

“Nieuwsgierig?
Bestel dan snel en 
proef het zelf!”
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Nagelsalon Schoonheidssalon

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

Specialist in hair & beauty
Kapsalon Nagelstudio Schoonheidssalon

voor haar en voor hem

GEZOND BEWEGEN KUN JE LEREN

Voor een opgroeiend kind is het belangrijk 
dat de rug zoveel mogelijk recht groeit. Door 
artsen wordt niet meer op scoliose 
gescreend, hoewel het steeds vaker 
voorkomt.  

ANKE SCHOONES 
MIERLOSEWEG 132, HELMOND 
06 43 791 762  
ANKE@PARAMEDISCHCENTRUM-WEST.NL

GEZOND BEWEGEN KUN JE LEREN
Oefentherapie Cesar

Maakt u zich zorgen? Uw kind kan 
bij mij terecht voor een gratis 
houdingscheck. Ik help bij 
verbetering van leefstijl, houding 
en manier van bewegen. 

Leef jij vanuit je W.O.R.T.E.L.S?
Warmte
Ontspanning
Ruimte
Tasten, Trilling
Emotie
Levenskracht
Stroming

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

Erna van Dommelen

Wil je meer balans en weer fit, 
gezond, slank leven? Heb je (pijn)
klachten die je in de weg zitten?
Wil je volop kunnen genieten van 
het leven?
Zet de stap en kom langs voor een 
Bio-energetische Health Check!



COLUMN/ROELAND CEULEN

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

Stationsstraat 1, Helmond  |  0492-792939

Botox en fi llers
De laatste decennia is 

gebleken dat het 
werkingsmechanisme 

van Botox niet alleen voor 
medische doeleinden, 

maar eveneens ter 
bestrijding van 

huidverouderings-
verschijnselen kan 

worden ingezet. Dr. 
Roeland Ceulen gebruikt 

Bocouture, Dysport en 
Botox, alle drie zijn 

merknamen van 
Botulinetoxine. Voor het 

leesgemak gebruiken we 
in de tekst de kortere en 

bekendere term Botox.

Wanneer Botox?
Storende rimpels, plooien of huiddefecten in het gezicht kunt u laten behandelen bij 
Ceulen Huidkliniek door middel van Botox en fi llers. Rimpels worden veroorzaakt door 
het samentrekken van aangezichtsspieren die vlak onder de huid liggen. Wanneer u 
lacht, fronst of boos kijkt, vormen zich fi jne lijntjes. Naarmate we ouder worden, wordt 
onze huid minder elastisch en zijn deze rimpels steeds beter zichtbaar. Injectables, 
waartoe Botox en fi llers behoren, worden gebruikt om rimpels te verzachten of zelfs 
geheel te laten verdwijnen. 

Hoe werkt Botox?
Botuline toxine, kortweg Botox, is een middel dat de aangezichtspieren in de huid 
tijdelijk verslapt en uitschakelt. Het kan de rimpels op het voorhoofd, boven de neus 
en rond de ogen (kraaienpootjes) verzachten of zelfs geheel laten 
verdwijnen. Botox wordt via een minuscule naald rechtstreeks in 
de spier gespoten. Na enkele dagen is het effect merkbaar en na een 
maand optimaal. Na vier tot zes maanden is de Botox uitgewerkt en 
uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen voor een herhalings-
behandeling. Een Botoxbehandeling bij Ceulen Huidkliniek duurt 
ongeveer vijftien minuten. De behandeling is vrijwel pijnloos, een 
verdoving is dan ook niet nodig.

Resultaat?
Ongeveer drie dagen na de behandeling is vijftig procent van 
het eindresultaat reeds zichtbaar. Het optimale resultaat kunt 
u na verloop van twee weken na de behandeling verwachten. 
Het cosmetisch effect blijft vervolgens drie tot zes maanden 
behouden, afhankelijk van het aantal behandelingen en 
de kracht van de spieren.
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LadyLine: 
blijvend resultaat

"Investeer in jezelf en 
gun jezelf Ladyline"

Ladyline Helmond  |  Stationsplein 2-4  |  0492-523763  |  ladylinehelmond@ladyline.nl

MET LADYLINE NAAR EEN GEZOND GEWICHT EN 
MOOI FIGUUR WAAR JIJ JE GOED BIJ VOELT.



DITJES/DATJES

     Neem je leven minder ernstig. Lach eens om jezelf. 
  Wanneer je lacht, span je maar liefst 17 spieren in 
je lichaam aan. 100 keer lachen is ongeveer gelijk aan
  15 minuten fi etsen of tien minuten op de roeimachine.
 Huilen is het eerste instinct van een baby na de geboorte.  
      Lachen doen ze pas na 4 maanden.
 Een kind tussen de 5 en 6 jaar lacht gemiddeld
    zo’n 400 keer per dag.
Volwassenen lachen gemiddeld 20 keer op een dag.
  Mensen in de jaren 50 lachten ongeveer 3 keer zoveel
     als wij nu.
 Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
Lachen vermindert stress en dat is goed voor je gezondheid.
   Vrolijke mensen zijn gezonder dan piekeraars.
 Glimlach eens naar mensen met een sombere blik.
  Wie weet is je lach wel besmettelijk!
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Met natuursteen kun je zoveel mooie dingen maken. Elk stuk natuursteen heeft haar 
eigen karakter. Van Kessel werkt met passie om de juiste natuursteen te vinden en te 

bewerken voor binnen- en buitengebruik. De grote kracht is een mix van vakmanschap, 
oprechte aandacht en een totaalbeleving voor je interieur. Méér dan natuursteen.

De liefde voor
VAKMANSCHAP EN NATUURLIJKE 
MATERIALEN
“Van Kessel is een familiebedrijf, waarbij het 
werken met natuursteen al ruim 10 jaar een 
ambacht is. Ons Belgisch hardsteen is 
bijvoorbeeld erg geschikt voor gevels, 
vensterbanken en omlijstingen voor 
openhaarden. Daarmee creëer je in een 
handomdraai een opvallende en unieke 
uitstraling, waarbij Harrie eventueel allerlei 
sierlijke details kan vormgeven. Daarbij 
werken we met uiteenlopende natuurlijke 
materialen, zoals bijvoorbeeld marmer en 
graniet. Maar ook met composiet en 
keramiek.”

OPRECHTE EN PERSOONLIJKE 
AANDACHT
“We nemen echt de tijd voor persoonlijk 
advies. Dat zorgt ervoor dat je altijd de 
mooiste natuursteen-oplossing krijgt. En  
het is prettig dat je van Anne meteen een 
duidelijk onderhoudsadvies krijgt, zodat de 
materialen er blijvend mooi uitzien. Meer  
en meer horen we ook een nieuwe vraag. 
Voorheen kwamen onze klanten vooral voor 

een keukenblad of een mooie tegel voor de badkamer. 
Tegenwoordig worden we gevraagd om een totaalconcept te 
bedenken en te maken. Dat ga je terug zien in onze nieuwe 
showroom, waar nu hard aan gewerkt wordt, met compleet 
aangeklede keukens, exclusieve badkamers en talloze andere 
toepassingen. Door onze samenwerking met een 
binnenhuisarchitect en een interieurbouwer kunnen wij de 
droom van onze klanten waarmaken: een totaalconcept voor je 
interieur.”

MÉÉR DAN NATUURSTEEN
“Als jonge ondernemers zijn we graag goed voorbereid, volgen 
we trends en willen we de verwachtingen van onze klanten 
overtreffen. We leveren op alle gebieden, méér dan natuursteen.”

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



BRUISENDE/ZAKEN

NATUUR
STEEN

VAN KESSEL, 
MÉÉR DAN 

NATUURSTEEN: 
MAAK VAN UW 

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

“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

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

IPL PERMANENT ONTHAREN
Nooit meer scheren, epileren, harsen of waxen, geen 
stoppels meer en geen ingegroeide haartjes op uw 
oksels, bikinilijn of rug: dát is wat de MedCos IPL-
methode voor u kan betekenen.

IPL oksels  €   49,-
IPL bikinilijn  €   79,-
IPL benen  € 225,-

Prijzen zijn 1-malig en de 
behandelingen worden 
uitgevoerd tot alle haartjes 
weg zijn. (Actie geldig t/m 31 oktober, geldig 

1 jaar vanaf 1e behandeling met 
tussenpozen van 6-10 weken)

Divanons is een bijzondere schoonheidssalon in Helmond 
met een andere kijk op schoonheid. De behandelingen 
zijn zowel op uiterlijk als innerlijk gericht. De zintuigen 
worden geprikkeld bij elke behandeling. Hierdoor wordt 
een gevoel van luxe,weldaad, aandacht en zorg ervaren.

Naast gezichtsbehandelingen worden er ook lichaams-
massages gegeven op unieke wijze. Hierbij worden de 
bekende klassieke massage technieken op een holistische 
manier toegepast met als doel het evenwicht op geestelijk 
en emotioneel niveau te herstellen.

Miriam verzorgt ook Reiki behandelingen met als doel 
bewustwording te creëren.
Het (h)erkennen van (oude) 
patronen, proberen los te laten
wat niet meer (nodig) is,
en bovenal lief zijn voor uzelf.

Meer weten? www.divanons.nl



“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.



Nog maar vorig jaar gelanceerd, is het Nederlandse merk ZOOFF 
Socks nu al een daverend succes. De sokken die ervoor zorgen 
dat dames moeiteloos laarzen in en uit kunnen glijden, zijn 
omarmd door schoenenwinkels in het hele land. Bovendien is er 
ook grote interesse vanuit het buitenland.

Inmiddels zijn er meerdere varianten op de markt zoals De 
Summer, om ook in de zomer voor trendy, korte laarzen het 
perfecte instapcomfort te bieden. En ook bij de heren is het 
merk ZOOFF Socks niet onopgemerkt gebleven. Voor hen is er 
ZOOFF Socks Men ontwikkeld, waarmee de heren moeiteloos in 
en uit hun motorlaarzen, cowboylaarzen en Chelsea-boots 
kunnen stappen.

Boet Lifestyle/ZOOFF Socks
Postbus 4304 | 3102 GB Schiedam
010-2308007
info@zooffsocks.com

Introductie-actie: gratis verzending. Kortingscode: 
bruist1810    
geldig t/m 

31 oktober 2018

Bezoek onze webshop 
www.zooffsocks.com 
om te zien of er een leuk 
model voor je bij zit.



BINNEN/BUITEN

Een Amerikaanse journaliste reist naar 
India voor een artikel over de kleurrijke 
diversiteit van trouwerijen in India. 
Er ontstaan problemen zodra Shania 
besluit om meer onderzoek te doen 
naar het leven van een Hijra, de transgender 
dansers die al eeuwenlang deel uitmaken 
van Indiase trouwerijen. Ze krijgt van 
de gemeente een agent toegewezen 
die ervoor moet zorgen dat het verhaal 
binnen de lijnen blijft.
5 WEDDINGS is nu te zien in de bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
5 WEDDINGS

BOEKJE LEZEN MARIANNE POWER
Wat gebeurt er als je de adviezen uit de 
vele zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? 
Marianne Power besluit een jaar lang elke 
maand te leven volgens een ander 
zelfhulpboek. Wat begint als een grappig 
experiment, wordt een serieus en 
ontroerend avontuur waarin Marianne 
antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen 
we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp 
kan je leven wel veranderen, maar niet 
noodzakelijkerwijs ten goede. Een 
waargebeurd verhaal met veel Britse 
humor dat inspireert en je hardop laat 
lachen.
HELP ME! van MARIANNE POWER is nu 
te koop voor € 19,99

 AGJE UIT
VERRE REIZEN 
EVENT 2018

D

Van een camperreis door Amerika 
tot een privéreis door Azië of een 
groepsreis door Afrika. De reis-
specialisten tijdens dit event hebben 
alle plekken van de wereld gezien 
en kunnen jou uit eigen ervaring 
adviseren en de ideale reis op maat 
samenstellen. Je ontvangt een 
uitgebreide brochure met meer dan 
tweehonderd verre bestemmingen 
en bijpassende aanbieders. 
Elke dertig minuten worden er 
presentaties verzorgd door ervaren 
reisspecialisten. Rondreis in een 
camper door bijvoorbeeld Amerika, 
Australië of Nieuw-Zeeland? 
Er staat een echte Amerikaanse 
camper die je goed kunt bekijken!
27 & 28 oktober, Fokker Terminal 
op de Binckhorstlaan, Den Haag.
www.verrereizen-event.nl
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Het is een les zelfverdediging. Deze les 
bestaat uit een stukje mind set. Denk hierbij 
aan omgevingsbewust worden, het kunnen 
handelen als je iets overkomt, alert reageren 
en verdediging. Door de ruime ervaring van 
de trainers hebben we een makkelijk en 
behapbaar stukje verdediging in elkaar gezet. 
Denk hierbij aan stoten en trappen, klemmen 
en grepen. 

LIJKT DIT IETS VOOR JOU,
MELD JE DAN AAN...
• Wil je in een vertrouwde en veilige 

omgeving met alleen maar dames jezelf 
weerbaarder maken.

• Wil je leren jezelf te kunnen verdedigen.
• Wil jij de mindset hebben om jezelf 

weerbaarder te maken (denk hierbij aan 
vecht- of bevriesgedrag).

• Je wordt er zelfverzekerder van.
• Kleine groep van maximaal 10 personen.
• Woensdag 20:00 t/m 21:00 uur

Zelfverdediging voor dames
Iedereen voelt zich weleens onveilig. Bijvoorbeeld als je 's avonds 
naar je auto loopt, of met de fiets naar huis gaat na een avondje 
stappen. Wij bij The Gym Asten hebben daarom een lespakket 
bedacht alleen voor dames.

BOXING & THAIBOKSEN
Wij bij The Gym Asten bieden Boxing & 
Thaiboksen lessen aan. Onze lessen bestaan 
uit combinaties, techniek, conditie, mindset 
en vooral fun! Wij leren mensen vanaf 15 jaar 
op een laagdrempelige manier kennis te 
maken met Boxing & Thaiboksen. Wij vinden 
het belangrijk dat je met plezier naar onze 
lessen toe komt. Voor de gevorderden zijn er 
natuurlijk ook lessen en maken we daar een 
aangepast programma voor. Wij hebben 
goede en ervaren trainers die het belangrijk 
vinden om naar je wensen te kijken en 
daarmee aan de slag te gaan. Wij vinden het 
belangrijk dat er sportief en respectvol met 
elkaar omgegaan wordt.

Boxing
maandag 20:00 t/m 21:00 uur

Thaiboksen
woensdag 19:00 t/m 20:00 uur
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Zelfverdediging voor dames

INDOOR & OUTDOOR TRAINING
   YM ASTEN

John-Willem Rooijakkers 
Industrielaan 11b Asten
06-29086292
www.thegymasten.nl
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1. Parker Horloge van Dresselberg, € 89,-  www.dresselberg.nl
2. renewed hope in a jar renewing dew concentrate van philosophy, € 45,-  www.iciparisxl.nl 

3. Y Eau de Parfum van Yves Saint Laurent, vanaf € 75,-  www.ysl.com 
4. mark my eyes van Hema, € 4,-  www.hema.nl 

5. Clear Improvement Charcoal Honey Mask van Origins, € 31,-  www.origins.com
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4
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1
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7

BEAUTY/NEWS

Hoezo een roodbruine herfst? Deze herfst gaan we 
gewoon clean in met zwart-wit producten die je 
badkamer omtoveren tot een strakke en frisse ruimte.

6. The Tides Wellness Energy Booster € 22,50  www.thetideswellness.com 
7. Style and Finish Dry Shampoo van Previa, € 19,50  www.previa.pro

8. Tangle Free Brush Mini van Zenner, € 6,99  www.zenner.nl
9. ultrasoft face & body fan brush van be creative, € 27,95  www.iciparisxl.nl

10. Youthmud van GLAMGLOW, € 50,95  www.douglas.nl

& WhtBlck
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Het idee 
“Eigenlijk wilde ik altijd al iets met kinderen 
doen. Mijn eerste gedachte ging daarbij uit 
naar lesgeven, maar ik ontdekte al snel dat ik 
het veel leuker vond om kinderen mooi aan te 
kleden dan om ze iets te leren. Vandaar dat ik in 
eerste instantie als hobby ben begonnen met het 
inkopen van wat kinderkleding voor mensen uit 
mijn omgeving. Een hobby die zich inmiddels 
heeft uitgebreid tot mijn eigen kinderkledingzaak. 
Geweldig om elke dag met mode bezig te zijn en 
kinderen in iets nieuws te mogen steken. Het voelt 
dan ook niet echt als werk.”

Ruim drie jaar geleden opende 
Demi van Veghel de deuren van 
haar eigen kinderkledingwinkel, 
een keuze waar ze nog geen 
seconde spijt van heeft gehad. 
“Ik zie elke dag weer als een 
leuke uitdaging.”

Mode voor  hippe Kids



Collectie 
“Bij New Kids by Demi vind 
je een heel breed assortiment 
aan kleding voor kinderen 
van nul tot en met zestien 
jaar; van maatje 176 tot maat 
44 en dat voor zowel jongens 
als meisjes. Hoofdzakelijk 
stoere kleding van de redelijk 
populaire merken, maar 
eigenlijk vind je bij mij voor 
elke portemonnee wel wat 
wils. De collectie wisselt 
overigens regelmatig. Ik 
doe zelf de inkoop en voeg 
eigenlijk elke drie weken 
weer wat nieuwe items toe 
zodat het voor mijn klanten 
altijd leuk blijft om even te 
komen snuffelen.”

BRUISENDE/ZAKEN

van 0 - 16 jaar

Check ons ook 
op Instagram!

Like onze pagina
New Kids by Demi

voor de allerlaatste 
nieuwe mode.

Mode voor  hippe Kids

New Kids by Demi  |  Eigenaar: Demi van Veghel  |  Virmundtstraat 6a Gemert  |  0492-364545

Alleen kleding?
“Behalve kleding verkoop ik ook 
wat bijpassende accessoires zoals 
petten, riemen, armbandjes en leuke 
spulletjes voor op de kinderkamer. 
Niet alleen leuk om voor je eigen 
kind te kopen, maar zeker ook om 
cadeau te doen. Loop gewoon eens 
binnen en laat je verrassen”.



Deze maand
uw nagels extra mooi?

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

GENOMINEERD
TREND VISION 

AWARD 2018

Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  

Met 33 uitgaven is BRUIST een succesvolle
formule in Nederland, België én op Ibiza. 
Onze doelstelling is om meer steden 
te laten bruisen en te groeien naar 50 
maandelijkse edities. Daarom heeft Bruist 
met 12,5 jaar ervaring op zak een vernieuwd 
franchiseconcept opgezet.
 
Vanaf 2019 zijn wij op zoek naar 
succesvolle fulltime topverkopers 
met ervaring, die er al jaren van 
dromen om een eigen onderneming
op te zetten.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging 
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie 
en cv naar franchise@nederlandbruist.nl
of bel met Lea Bossers 06 34590974

GRATIS OPI Gelcolor
tijdens uw couture color 

kleurbehandeling
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Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
maar komen...

als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

maar komen...
winter

BRUIST/WONEN

5 TIPS OM JE TUIN 
WINTERKLAAR TE MAKEN

winter Tip 3
Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver 
dichtvriest. Natuurlijk kun je er ook eigenhandig 
voor zorgen dat er continu een wak openblijft, maar 
dat is wel meer werk en je moet het natuurlijk niet 
vergeten, helemaal niet als er vissen in de vijver 
zwemmen.

Tip 4
Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel 
kun je de lege plekken nu opvullen met voorjaars-
bollen.

Tip 5
Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het 
gazon om het zo gezond mogelijk te houden. Deze 
bladeren hoeven overigens niet in de GFT-bak, je 
kunt er namelijk wél je planten mee bedekken als 
natuurlijke bescherming tegen de vorst.

32



Wat er allemaal gedaan moet worden om je tuin winterklaar te krijgen, verschilt 
natuurlijk per tuin. Maar met deze tips kom je ongetwijfeld een heel eind, mocht 
je (nog) niet zo goed weten waar te beginnen.

Tip 1
Bescherm je niet-winterharde planten tegen de ergste kou en vorst. Bijvoorbeeld 
met noppenfolie, vliesdoek of een rietmat. Niet alleen de vaste planten, maar ook de 
planten in potten die je niet naar binnen kunt halen. Kunnen ze wel naar binnen, 
dan heeft dat uiteraard de voorkeur.

Tip 2
Sluit de waterleidingen in je tuin op tijd af. Zolang het nog niet vriest, is dat natuurlijk 
niet nodig en kun je de buitenkraan gewoon nog gebruiken. Maar niets zo vervelend als 
wateroverlast door kapot gevroren leidingen. Draai ook lege potten, gieters of emmers 
in de tuin om, zodat er geen water in blijft staan. Zo voorkom je dat ze kapot vriezen.

We kunnen het niet meer ontkennen: de winter komt eraan, sneller zelfs 
dan we het door hebben. De verwarming staat aan en de dekentjes en 
plaids zijn waarschijnlijk al van zolder gehaald om de kou te bestrijden. 

Nu alleen de tuin nog, want ook die moet klaar worden gemaakt voor 
als het de komende maanden weer fl ink kan gaan vriezen...

    Laat de
maar komen...

winter
BRUIST/WONEN

5 TIPS OM JE TUIN 
WINTERKLAAR TE MAKEN

winter Tip 3
Heb je een vijver in je tuin, zorg dan voor een 
onderwaterpompje. Dit voorkomt dat je vijver 
dichtvriest. Natuurlijk kun je er ook eigenhandig 
voor zorgen dat er continu een wak openblijft, maar 
dat is wel meer werk en je moet het natuurlijk niet 
vergeten, helemaal niet als er vissen in de vijver 
zwemmen.

Tip 4
Haal de eenjarige planten weg uit je borders. 
Verstandig is om dit nog voor de eerste nachtvorst te 
doen, zodat ze niet kunnen gaan rotten. Eventueel 
kun je de lege plekken nu opvullen met voorjaars-
bollen.

Tip 5
Maai het gras zolang het nog groeit, maar niet te 
kort! Verwijder ook afgevallen bladeren van het 
gazon om het zo gezond mogelijk te houden. Deze 
bladeren hoeven overigens niet in de GFT-bak, je 
kunt er namelijk wél je planten mee bedekken als 
natuurlijke bescherming tegen de vorst.



OKTOBER/BORSTKANKERMAAND

Quinty Trustfull zet zich op een enorm betrokken wijze in als ambassadeur 
voor Pink Ribbon. Hierbij onderstreept zij het belang van bijvoorbeeld vroege 
diagnose en voorlichting over de risico’s voor borstkanker.

Steun

In Nederland krijgt één op de zeven 
vrouwen de diagnose borstkanker. 
De over levings kansen zijn de 
afgelopen decennia aanzienlijk 
gestegen. Toch sterven er jaarlijks 
nog meer dan drieduizend mensen 
aan de ziekte. Steun Pink Ribbon, 
want meer onderzoek is nog 

steeds hard nodig. 

Kom in actie en maak meer borstkankeronderzoek 
mogelijk! 
Wandel. Ren. Fiets. Bak koekjes of doneer je verjaardag. 
Het maakt niet uit wat je doet, zolang je maar iets doet 
tegen borstkanker. Meer informatie over zelf in actie 
komen vind je op www.voorpinkribbon.nl.

Bestel de nieuwe Pink Ribbon Armband
en maak meer onderzoek mogelijk.
De nieuwe Pink Ribbon Armband bestaat uit vier 
verschillende armbandjes die ook los van elkaar gedragen 
kunnen worden. Een leuk cadeautje voor jezelf of een 
dierbare. De armband kost € 9,99 en per verkocht 
exemplaar wordt € 4,26 gedoneerd aan borstkanker-
onderzoek. Bestel jouw armband op www.pinkribbon.nl.

Pink Ribbon
Helwig Hagelaar
06 44202044
www.odessoe.nl

Praktijk voor zelfinzicht en bezieling

veranderwerk

minicursus
Zelfcompassie

Start
15 november

Deze sokken zijn gemaakt van: 

75% katoen, 22% polyamide en 3% elastaan 

De Omni-Vitaal sokken zijn uitermate geschikt voor de 
diabetische- en reumatische voet en voor wandelaars en 

mensen die last hebben van wintertenen en -voeten.  

De Omni-Vitaal sokken ondersteunen de voet en zitten 
comfortabel  zowel in de zomer als in de winter. 

verkoop@omni-vitaal.nl  www.omni-vitaal.nl   

Telf: 06-22225288   

Stationstraat 92, Deurne  |  0493 312113
www.mandysbloemenhuis.nl

'Wist u 
dat wij ook 

seizoensgebonden 
workshops 

geven?'

BIJZONDER 
ASSORTIMENT 
BLOEMEN, PLANTEN EN 

WOONACCESSOIRES
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06 13 17 23 84 | www.patisserieenzo.nl

QUICK SILK | 30 MIN € 28,50

CLEANSING SILK | 45 MIN € 40,-

RELAXING SILK | 70 MIN € 48,50

DELUXE SILK | 75 MIN € 55,-

Gezichtsbehandelingen

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

Kleding Webshop 

Speciale aanbieding in maat S t/m 5XL 
 

12 T-shirts met ronde hals v.a. € 32,95 
12 T-shirts met V-hals v.a. € 39,95 

verkoop@omnitex.nl      www.omnitex.nl     mobiel 06-22225288 



Salon 2.0  |  Specialist in Haarwerken, Hoofdhuid- & Haarproblemen 
Ommelseweg 55, Asten  |  +31 6 3619 4803
dermasalon2.0@gmail.com  |  www.salon2punt0.nl

HAAR VERLIEZEN IS GEEN KEUZE.
ER MOOI UITZIEN WEL.

Salon 2.0 is speciaal voor diegenen die te maken hebben of krijgen met 
haarverlies. Voor mensen die klachten hebben aan/op de hoofdhuid en 
daar een goed en deskundig advies over willen hebben.

Haarwerk 
Chemo of andere medicatie kan haarverlies veroorzaken 
maar ook zijn er ‘aandoeningen’ waardoor er geen 
haargroei meer mogelijk is of zorgt de hormoonhuishouding 
voor dunner wordend haar. Alopecia is hiervoor een 
verzamelnaam. Er zijn vele mogelijkheden om met dit soort 
haarverlies om te gaan. Een van de opties is een pruik/
haarwerk. Geheel of gedeeltelijk, echt haar of synthetisch, en 

in vele kleuren. Ik ga graag samen met u in alle rust 
en privacy op zoek naar een passende oplossing.  
Te beginnen met een vrijblijvend intakegesprek 
waarin we mogelijkheden en wensen bespreken.

Salon2.0 is gecertificeerd en gecontracteerd zodat 
bij vrijwel alle zorgverzekeraars een vergoeding 
mogelijk is mits er een medische verklaring is.
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De natuurpoort… ervaren, leren en beleven van de natuur

Interview Frank Smeijers Natuurpoort 
Vennenhorst-Boscafé de Soete Inval.  
 
Voor het interview moest ik op een, voor mij 
bekende plek zijn. De parkeerplaats bij het 
Keelven aan de doorgaande weg van Asten 
naar Heeze. In tegenstelling tot mijn laatste 
herinneringen stond hier nu halverwege het bos 
een heuse natuurpoort met daarin een boscafé. 
Vrolijke vlaggen wuifden mij tegemoet. Vol 
nieuwsgierigheid op pad naar een ontmoeting met 
Frank Smeijers, horeca-ondernemer met nog twee 
horeca-bedrijven: restaurant & pannenkoekenhuis 
de Hoijse hoeve te Someren, en ristorante Innesto, 
de voormalige Klothoeve in Asten.
De begroeting was, zoals verwacht, hartelijk en 
al snel stond een geurige Latte Macchiato voor 
mijn neus. Na enig gekeuvel over het weer en 
de prachtige Vlindertuin die aan het terras lag, 
kon het interview alsnog beginnen. 

Bosrandweg 6, Someren (parkeerplaats Keelven)



De natuurpoort… ervaren, leren en beleven van de natuur

Hoezo nu ineens deze natuurpoort?
"Het idee voor een natuurpoort op deze plek voert terug 
naar het jaar 2000, waarin de gemeente Someren aangaf 
een ontsluiting te wensen voor het natuur- en toeristisch 
gebied rondom het Keelven en de Heihorsten. Om het te 
laten realiseren en te voorzien van de nodige faciliteiten."

Waar richt de natuurpoort zich voornamelijk op?
"De basis is een natuurpoort, ten behoeve van 
informatie over het gebied en de toeristische en 
recreatieve mogelijkheden daarin. Daarnaast is 
natuurbeleving en educatie ook een van de pijlers waar 
we ons in de toekomst op willen richten." 

Maar ik zie voornamelijk fietsers en wandelaars 
die het terras bezetten.
"De ondersteunende horeca is van evident belang. 
De primaire behoeften van recreanten zijn toch een 
rustplaats voor een hapje en een drankje. Uiteraard zijn 
toiletten dan ook vaak heel gewenst." 

Toch heeft het dan nog lang geduurd voordat de 
natuurpoort ontwikkeld is? Ik las op het internet 
dat een en ander niet heel soepel is gelopen.
"Tja... het heeft inderdaad wat voeten in de aarde gehad. 
Lange geschiedenis, maar het positieve is uiteindelijk de 
realisatie van het project. Wat overigens nog maar het 
begin is. Er komt, als alles gaat volgens de planvorming, 
een grotere natuurpoort met meer faciliteiten. Dit is pas 
het begin."

Is het niet een hele opgave om drie verschillende 
bedrijven te exploiteren?
"Heel verschillend zijn ze in de basis niet. Uiteraard spreken we 
met alle drie de bedrijven wel verschillende doelgroepen aan op 
ook onderscheidende momenten. Maar, ja, het is wel heel 
intensief, een hele uitdaging. De grootste truc zit hem wellicht in 
het organiseren van de juiste en gedreven mensen om je heen."

Wat wordt de strategie voor de komende periode?  
Hoe gaat de natuurpoort zich ontwikkelen?
"We hebben een hele intensieve en vooral een lerende fase 
achter de rug. Met de kennis van nu willen we ons steeds meer 
gaan profileren als uitvalsbasis voor een dag in de natuur, 
waarbij ervaren, leren en beleven van die natuur de basis vormt. 
Dat, omringd met een goed, passend aanbod in de vorm van 
eten, drinken en actieve arrangementen, moet het perspectief 
worden. Verder beseffen we ons terdege dat juist de 
aantrekkelijkheid van lekker eten en drinken vaak de factor is 
die mensen doet terugkeren."
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 Bel voor een gratis intake (0492) 841 294 of mail info@dstress-beauty.nl

www.aphroditesex.nl  

Molenstraat 205 | 5701 KE Helmond | 0492-548 261

Het adres voor alles op het gebied van erotiek

Graag nodigen we je uit voor een bezoek aan 
onze winkel. Met meer dan 29 jaar ervaring 
zijn wij in Helmond de specialist op het 
gebied van erotische producten.  
Wij adviseren je graag en nemen de tijd voor 
je om je optimaal van dienst te zijn. 

In de sexshop kun je terecht voor een zeer 
uitgebreid aanbod van erotische artikelen. “De 
winkel staat echt stampvol. Van condooms en 
speeltjes als vibrators (tegenwoordig ook in mooie 
design modellen!) tot erotische films.” Er is tevens 
een mooie collectie lingerie voor dames en voor 
heren. “Ook in de grotere maten. Daarnaast hebben 

we uitgaanspakjes in diverse thema’s en zelfs 
wat chiquere avondkleding. Je kunt hier op je 
gemak rondsnuffelen en indien gewenst  
adviseren we je graag.”

Erotiek is onze passie

Sexshop Aphrodite



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

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

Acne weg ermee!

 Bel voor een gratis intake (0492) 841 294 of mail info@dstress-beauty.nl

UW ACNE SPECIALIST
• Vergoeding zorgverzekeraar
• 4 Stappenplan
• Gratis intake
• Behandeling van 
 binnen en buiten
• 80-95% afname acne
• Jarenlang ervaring

41



Unieke woonaccessoires & interieuradvies

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

Bel me
voor een 

afspraak!

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

• Huidverzorging en -verbetering
• Lichaamsbehandelingen

• Diverse massagemethoden
• Pedicure, manicure en gelcolor OPI

Voor schoonheidsbehandelingen, 
       massages en pedicure

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!



Jubileum 75 jaar 
Kleindierententoonstelling 
Peellandshow
Za 20 okt. 10.00-22.00 uur en 
zo 21 okt. 10.00-16.00 uur. Met 
o.a. hoenders, dwerghoenders, 
watervogels, konijnen, cavia’s, 
sierduiven etc.  
Gemeenschapshuis De Klepel, 
Kerkstraat 8, Asten 

Klassieke Klanken In De Gloria 
Zo. 28 okt. 11.30 uur Het 
Ragazze strijkkwartet neemt je 
mee in een theatrale voorstelling 
Radio Rusland. Er klinkt muziek 
van Sjostakovitsj en Goebaidoelina, 
maar ook historische opnames van 
o.a. Stalin, Poetin, Zijlstra, Dijkhoff. 
In De Gloria, Linderstraat 1, Asten. 
www.klassiekeklanken.nl
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OKTOBER 2018

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

ASTEN

DEURNE

Peellandse Molendag in Asten
Zo 7 okt. De Standerdmolen 
Oostenwind is tijdens de molendag 
open van 11.00-17.00 uur. De 
molen draait en maalt bij voldoende 
wind. Bezichtiging vrijwel iedere 
zaterdag. Molenweg 23, Asten 

Pompoendagen
Za 13 t/m zo 21 okt. 12.00-
17.00 uur. Grootste Pompoen- en 
Kalebasfestiviteiten in de Benelux. 
De Museumtuin ligt bezaaid 
met duizenden pompoenen en 
kalebassen, verwerkt in vele fraaie 
schikkingen. Proeven van div. 
pompoengerechten. Thema: ‘In 
de Oertijd’. Museum Klok & Peel 
Asten, Ostaderstraat 23, Asten. 
www.museumklokenpeel.nl 

omgeving van Deurne en De Peel.
Start bij Het Dinghuis, Haageind 39
www.av-lgd.nl

Trouwbeurs
Zo 21 okt. 13.00-18.00 uur. 
Alles op het gebied van trouwen!
Fletcher klooosterhotel 
Willibrordhaeghe, Vlierdensweg 109
www.fletcherevents.nl 

Halloween centrum Deurne
Vr 26 okt. 18.00-21.00 uur. Kom 
kijken en meedoen met Halloween 
in centrum Deurne. Griezelig leuk!
Centrum Deurne 
www.dasmooideurne.nlFilms bij Cinema het Witte Doek

Ma 1, zo 14 en ma 29 okt. 19.30 
uur. Op 1 okt. ‘Darkest Hour’, 14 
okt Filmstars don’t die in Liverpool 
en 29 okt Foxtrot. Cultuurcentrum 
Martien van Doorne, Martinetplein 
1 www.nachtvanhetwittedoek.nl/
cinema

Herfstwandeling 
Zo 14 okt. 8.00-17.00 uur. 
Wandelingen van 5, 10, 15, 20, 
25 en 30 km. door de prachtige 

NED

BELGIE

Bel 0477-841299 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl

OPVALLEN?

OPVALLEN?

OPVALLEN?

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER IN BRUIST

ADVERTEER
IN BRUIST!
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Geldig 1 november 2018 t/m 31 maart 2019 
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Geniet van 
smaakvolle 
gerechtjes
in de regio.

PeelSneukelenPeelSneukelen
2018-2019

 Het PeelSneukel-seizoen       begint weer!
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Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

OKTOBER 2018GEMERT-BAKEL

HELMOND

Kermis op de kermis in Handel
Van 5 t/m 8 okt. Grote feesttent op 
de kermis in Handel met optredens 
o.a. Third Half,Mmoozz,The 
Underdogs e.v.a. 
Centrum Handel. 

Fun Run Team challenge
6 en 7 okt. Op Fun Run zaterdag 
met de Teamchallenge en de 
afterparty en op Fun Run zondag 
met de Family Run,Teen Run en  
‘s middags live muziek met een 
hoog meezinggehalte.  
Evenemententerrein de Schabbert 
Gemert

Themafeesten in Bakel
Vr 12 okt. 19.00 uur. Tirolerfestijn; 
zat. 13 okt. Diep in de Zee. 
Geneneind 6a Bakel
www.themafeestbakel.nl

Peelland Rit
Zo 28 okt. vertrek: 08.00-10.30 
uur. De jaarlijkse off road rit van 
MC de Peelrijders voor motoren en 
quads. Start: Fuik 8, Handel. 
www.peelrijders.nl

Nacht van Cultuur
Za 6 okt. 19.00-
00.00 uur.
Tijdens het 
jaarlijkse 
evenement 
‘Nacht van Cultuur’  proeven de 
bezoekers, soms letterlijk, van alles 
op het gebied van kunst en cultuur 
op één gastlocatie. Beleef dit keer 
meer dan 30 acts in het geheel 
vernieuwde Het Speelhuis. Gratis 
toegankelijk en interessant voor alle 
leeftijden. Het Speelhuis, Speel-
huisplein 2. www.theaterspeelhuis.nl

Bluesroute Helmond
Vr 26 en za 27 okt. 20.00-00.00 
uur, zo 28 okt. 14.00-00.00 uur
Bands uit binnen- en buitenland 
spelen op vele podia in het centrum 
van Helmond, hiermee is 
Bluesroute Helmond deze 8e editie 
een der grootste gratis toegankelijke 
blues festivals in de Benelux! 
Centrum Helmond.
www.bluesroutehelmond.nl

Pannenkoekendag Jan 
Vissermuseum
Zo 28 okt. 12.00-17.00 uur.
Een themadag over het bakken van 
pannenkoeken en brood met voor 
de liefhebber een mooie 
herfstwandeling in een prachtig 
natuurgebied. Jan Visser Museum, 
Keizerin Marialaan 5, Helmond
www.janvisser-museum.nl 

Eat&Read festival
Za 3 en zo 4 nov. 12.00-17.00 uur.
Het Eat&Read festival wordt in en 
rond de VVV / Bibliotheek 
gehouden. Met workshops, 
demonstraties, lezingen, proeverijen 
etc. #BrabantCelebratesFood.
Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
eat&read
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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

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

Lekker anders. Betaalbaar 
met een vleugje sjiek!

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



Kerkstraat 21 - Gemert
0492-347371 // info@ brasseriekopofmunt.nl

www.brasseriekopofmunt.nl

carpaccio 
gemert 
brasserie 
sfeer 

tafelen 
restaurant 
taartje 
lunch

b c t l d u v b r d e 
r v a k l u n c h x o 
a p f r g t l x j m u 
s a e t p e w m u h p 
s s l a h a m l v l a 
e f e a o f c e b l q 
r e n r q q g c r k s 
i e r t k a j v i t z 
e r c j s r e x n o m 
u d f e k n p j w r o 
k c i d y t f j x r t 

Maak kans op een:

High Wine 
voor 2 personen

 t.w.v. € 55,90
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natuur 
liefde 
paarden 
coaching 

praktijk 
krachtig 
groepen 
plezier

c k v n r x r g w i f 
o b r p a x o b v p k 
a p p a l t o w m z x 
c a g r c e u e o p i 
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Kolibri coaching & communicatie  |  06-36277958
info@kolibri-comm.nl  |  www.kolibri-comm.nl

Maak kans op een:
Persoonlijke 

communicatie stijl-scan 
met inzet van de paarden

t.w.v. € 98,-
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WWW.ELKERLIEK.NL/MIJNELKERLIEK

Wat kunt u in MijnElkerliek doen?
- (Persoonlijke) gegevens wijzigen

- Afspraken maken en verplaatsen

- Uw dossier inzien, met bijvoorbeeld 

 het verslag van een consult

- Uitslagen van laboratoriumonderzoeken  

 bekijken

- E-consults voeren

- En meer!

Zo kunt u informatie nog eens nalezen, u goed 

voorbereiden op een afspraak in het ziekenhuis 

en informatie met uw naasten delen. Handig!

Wat heeft u nodig?
- DigiD met sms-verifi catie of de DigiD app

- Computer of tablet met internet

- Mobiele telefoon (voor het ontvangen van  

 de DigiD code of gebruik DigiD app)

Meer weten? 

Kijk op www.elkerliek.nl/mijnelkerliek

MijnElkerliek
uw digitale patiëntenportaal

MijnElkerliek




