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Inspiratie
          nodig voor je tuinhuis?

WE HEBBEN OOK 

DE LEUKSTE 

ACCESSOIRES OM 

JE TUINHUIS 

HELEMAAL AF 

TE MAKEN! 



Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  10.00 - 16.00 uur

www.jandeboertuinhuizen.nl
Celsiusstraat 8 Wijchen  |  024-6416466

www.jandeboertuinhuizen.nl

In onze sfeervolle showroom ben je van harte welkom om inspiratie op te doen. 
Ook word je voorzien van deskundig advies. We denken graag met je mee om 
uiteindelijk een duurzaam product te kunnen leveren waar je vele jaren plezier 
aan beleeft. 

Al onze producten worden met oog voor detail vervaardigd in eigen fabriek waar 
onze vakbekwame medewerkers uitsluitend werken met de beste materialen.
Een team van gemotiveerde vakmensen zorgt er tenslotte voor dat jouw tuinhuis 
met zorg wordt geplaatst. 

We staan open voor al jouw wensen en maken er samen iets moois van!

Graag tot ziens!

Al jarenlang is het ontwerpen en vervaardigen van landelijke 
of moderne tuinhuizen, veranda’s, buitenkamers en meer  
oplossingen op maat onze specialiteit. Onze passie voor hout 
en voor alles wat met heerlijk buitenleven samenhangt is 
overal in ons bedrijf voelbaar.

Inspiratie
          nodig voor je tuinhuis?

Jan en Marga Willems
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Bruisende lezer,

Het is november. De laatste sporen van de zomer laten we nu 
(helaas) toch echt achter ons en de dagen worden alsmaar korter. 
Dit komt natuurlijk doordat de wintertijd inmiddels is ingegaan en 
het daardoor steeds vroeger donker wordt.

Aan dit gegeven kunnen we helaas niet zoveel veranderen. Maar 
heb je daarnaast ook niet af en toe het idee dat je dagen steeds 
korter lijken doordat je zó veel moet? Niet alleen doordat je alle uren 
van de dag volplant, maar ook doordat we ons, tijdens een momentje 
voor onszelf, alsnog onrustig voelen. Onze hersenen zijn het niet 
meer gewend om niks te doen, waardoor we telkens weer op zoek 
gaan naar iets om onszelf bezig te houden. 

En dat terwijl zo’n moment van rust juist heel belangrijk is. Maar 
hoe laat je alles los en kom je echt tot rust? Je leest er meer over 
in deze nieuwste editie van Bruist.

Gelukkig hebben onze ondernemers ook deze maand een momentje 
van rust gepakt en tijd vrijgemaakt in hun overvolle schema om ons 
meer te vertellen over hun bruisende ondernemingen. Zo lees je in 
dit magazine meer over Beautysalon Sandra en Kind & Jeugd 
Elkerliek en komt ook Trovatello en Verstappen uitgebreid aan het 
woord.

Heb jij ook behoefte aan een momentje van rust? Wij bieden de 
oplossing: sit back and relax, Bruist erbij en ontspannen maar!

Raoul Bosman

VOORWOORD/NOVEMBER



Af en toe helemaal tot rust komen is erg belangrijk om de werkweek met genoeg energie 
door te komen. Maar hoe laat je alles los en heb je echt een momentje voor jezelf zodat 
je daarna weer vol energie verder kunt? Tot rust komen is moeilijker dan het lijkt.

kom  jij echt tot rust?Hoe
Iedereen herkent dit wel: je wilt even helemaal niks doen maar 
je telefoon blijft steeds trillen en je gedachten gaan van je 
belastingaangifte naar de strijk die er nog ligt. Dit zorgt ervoor 
dat we ons, tijdens een momentje voor onszelf, alsnog onrustig 
voelen. We krijgen tegenwoordig zo veel stimulatie dat onze 
hersenen het eigenlijk niet meer gewend zijn om niks te doen. 
Het is gewoon een soort verslaving. Zodra je je even verveelt, 
krijg je de neiging om weer een nieuw dopamineshot - een 
beloning van gedrag - op te wekken door je e-mail of je 
Facebook te checken. 

TOCH IS HET HEEL BELANGRIJK OM REGELMATIG 
ECHT TOT RUST te komen. Maar hoe pak je dit nou aan? 
Er zal vast een mogelijkheid zijn in je dag, misschien in je 
pauze, om heel even je ogen te sluiten en tijd in stilte door te 
brengen. Het sluiten van je ogen verbetert de kwaliteit van rust. 
Probeer het eens uit, het helpt echt. Blijft er tijdens zo’n 
rustmomentje van alles door je hoofd spoken? Om alle 
zorgen (tijdelijk) even uit te zetten, kun je drie minuten 
de tijd nemen om alle to-do’s op te schrijven. Door het 
opschrijven van deze dingen hoeft je hoofd er niet meer 

LAAT EVEN
ALLES  LOS!

mee bezig te zijn, aangezien het allemaal op 
papier staat. Is één van je zorgen iets wat je 
niet op korte termijn kunt oplossen? Dan heeft 
het ook niet erg veel zin om er op dat moment 
over in te zitten. Klinkt logisch toch? 

PAK JOUW MOMENT
Weet je hoe vaak je even een momentje voor 
jezelf zou moeten nemen? Elke dag! Zorg 
ervoor dat je echt kunt rusten als je daaraan 
toe bent. Dat betekent telefoon, computer en 
televisie uit. Niet storen! Het is heel belangrijk 
dat je geest rust krijgt. Vijf minuten van stilte is 
effectiever dan dertig minuten voor de televisie 
zitten of je Facebookpagina checken.

EXTRA TIP Gebruik je telefoon helemaal niet 
meer in de slaapkamer, zodat je slaapkamer 
altijd een plek is waar jij tot rust komt. Je 
telefoon is namelijk een van de hoofdfactoren 
van dat onrustige gevoel dat jij constant hebt. 
En ja, dit zal uiteindelijk tot meer energie 
leiden. WIE WIL DAT NOU NIET?

BRUIST/BODY&MIND

kom  jij echt tot rust?
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Novi Clinic

Het behouden van de natuurlijke uitstraling 
en schoonheid is ons streven.

Een subtiele en natuurlijke verbetering, zodat je er weer stralend, 
fris en uitgerust uitziet. Is dat waar je naar op zoek bent? Dan ben je 
bij cosmetisch privekliniek Novi Clinic in Malden aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets  
voor u kan betekenen?  

Maak dan eens een afspraak 
voor een vrijblijvend 

intakegesprek. 
–

Afspraak maken via 
contactformulier op de 

website, door een email te 
versturen of per whatsapp  

op 06-24880617

Zwerfkei 5, Malden | 06-24880617 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com

Dé specialist in botox en fillers

Persoonlijk en eerlijk
Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen met botox en fillers. Als BIG geregistreerd 
arts en tevens medisch specialist bent u in goede handen. Ik bespreek altijd uitgebreid 
de wensen en mogelijkheden met de cliënt om zo samen tot een behandelplan te 
komen. Een persoonlijk advies, een behandelplan op maat en een eerlijk advies staan 
voorop. Als ik mij niet kan vinden in de wensen van de cliënt of de behandeling niet 
verantwoord vind, geef ik dit aan en zal ik deze dan ook niet uitvoeren. Het uitgangs-
punt is altijd het behouden van de natuurlijke schoonheid en uitstraling.

Voor wie
Jong, oud, man of vrouw, iedereen is welkom bij Novi Clinic. Een behandeling met 
injectables is niet alleen voor de ‘oudere dame’, zoals vaak wordt gedacht. Er zijn 
bijvoorbeeld genoeg mannen en dertigers die zich laten behandelen.

Resultaat
Een injectables behandeling kan er niet alleen voor zorgen dat je er frisser en stralender 
uitziet, je merkt ook dat het de psyche goed doet als er iets storends worst verzacht of 
gecorrigeerd. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de fronsrimpel met botox voor 
een frissere, minder vermoeide en meer open blik. Ook op medisch vlak zijn er goede 
resultaten te behalen, bijvoorbeeld in het geval van overmatig zweten of migraine. In 
alle gevallen werk ik met producten van hoge kwaliteit om een optimaal resultaat te 
kunnen bieden.
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FAMILY: YOU LOVE THEM
OR YOU HATE THEM

Iedereen heeft familie. Familie komt in alle 
soorten en maten, maar wat betekent familie? 
Om die vraag draait het van 13 oktober tot en 

met 3 maart 2019 bij de tentoonstelling ‘Familie’ 
in het Stedelijk Museum Schiedam. Zo’n twintig 

(internationale) hedendaagse kunstenaars 
ontwikkelden hun visie over geboorte,

opgroeien, huwelijk en afscheid.
www.stedelijkmuseumschiedam.nl

GroenLIKE & 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 november’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

win

Maak kans op een 
sterke, stoere rugzak
t.w.v € 49,99

Gemaakt van soepel 

canvas, stijlvol met 

subtiele details. 

Handig en
waterafstotend!

/LEZERSACTIE#1
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KEEP IT GREEN 
Je weet vast wel dat het goed is om groene thee te drinken. 

Deze thee zit namelijk vol met antioxidanten, vitaminen 
en mineralen. Dit zorgt ervoor dat je minder snel ziek 

wordt. Cafeïnehoudende groene thee kan ook je middagdip 
verhelpen en stimuleert gewichtverlies. Dagelijks een 

groen kopje dan maar? Bredemeijer Bella Ronde,
€ 109,95  www.bredemeijer.nl

VEGAN GREEN 
Verfgebruik in ons interieur kan en moet milieubewuster. Vanuit 
deze overtuiging startte Christel van Bragt haar eigen verfl ijn: 

Amazona Krijtverf. De verf is ambachtelijk vervaardigd uit 
uitsluitend hoogwaardige, minerale bestanddelen en natuurlijke 

pigmenten. Dit maakt de krijtverf 100% natuurlijk, ‘vegan’ 
en daardoor uniek in Nederland. 

Amazona Krijtverf, kleur Evergreen, vanaf 0,75 liter,
€ 28,50  www.amazona.nl

GroenGroenGroen Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actie met je vriendenzodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevens o.v.v. ‘Lezersactie#2 november’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een 
Princess Traveller Boston koffer t.w.v. € 99,99

De Boston koffer is een 
innovatieve koffer met een 
geïntegreerde paspoort-
en documentenhouder. 
www.princesstraveller.com

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

GREENIFY YOUR LIFE
Planten zuiveren de lucht, brengen geluk, dempen geluid en 

pimpen je interieur. Greenify your life snel en makkelijk met de 
green friends van www.plantsome.nl. Je koopt de plant(en) online 
en de volgende werkdag worden ze bezorgd. De ‘VerzorgingsApp’ 
zorgt dat de planten ook awesome blijven!  www.plantsome.nl 

GROEN,
GROENER, 
GROENST

In het interieur 
zien we al een 

tijdje opvallend veel 
groentinten. Groen 

toepassen in de badkamer 
kan makkelijk met bijvoorbeeld 

een plant of groene accessoires. Maar 
doe eens gek, en kies voor een groene 

opzetwastafel van Villeroy & Boch. 
Villeroy & Boch | Artis, 

verkrijgbaar in mint, sencha en cedar,
vanaf € 690,-  www.villeroy-boch.nl 
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Ontdek de wereld 
met Ellen

D�'t let y�r dreams remain dreams
Mijn naam is Ellen Ter Burg. 

Sinds 3 jaar ben ik zelfstandig 
reisadviseuse omdat ik merk 
dat ik mijn klanten verder wil 

helpen dan de standaard 
pakketreizen die we op het 

reisbureau verkochten.
Niemand wil uren zoeken op 

het internet naar de beste prijs 
voor je vakantie. Laat mij voor 
jou het werk doen, dat scheelt 

je echt uren zoeken! 

Griftstraat 76, Helmond
06-55968739 

info@travelbyellen.nl
www.travelbyellen.nl

Where to next?
See the world!

Member of

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

Nederland Bruist zoekt
vanaf 2019  franchisenemers  
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Face-bar esthetiek

Ooglidcorrectie
Heeft u last van 

overhangende oogleden, 
afhangende 

wenkbrauwen, wallen of 
rimpelvorming rond de 

ogen? Dan kan een 
ooglidcorrectie voor u 

een passende oplossing 
zijn. Deze relatief kleine 
ingreep kan zorgen voor 

een groot resultaat.
Na een ooglidcorrectie 

ziet u er jonger, frisser en 
minder vermoeid uit.

Behandeling en mogelijkheden
Een ooglidcorrectie van de bovenoogleden is een kleine operatieve ingreep onder lokale 
verdoving. De reden waarom er zoveel ooglidcorrecties worden uitgevoerd, is dat door het 
minder elastisch worden van de huid de oogleden slapper worden en uitzakken. Bij de 
bovenoogleden heeft dit als direct gevolg dat een huidplooi van het bovenooglid op de 
wimpers gaat rusten, waardoor het openen van het oog moeilijk wordt. Ooglidcorrecties 
van de bovenoogleden worden veelal ook uitgevoerd vanwege klachten van zware 
oogleden, een drukkend gevoel op de bovenoogleden en hoofdpijnklachten. Door het 
zakken van het voorhoofd met daarbij ook de wenkbrauwen, kan het probleem van de huid 
van de bovenoogleden eerder tot een probleem en dus een indicatie 
voor een bovenooglidcorrectie leiden. Indien de wenkbrauwen te laag 
zijn gezakt, is een correctie van de bovenoogleden niet de juiste 
oplossing. In dat geval moet er een wenkbrauwlift worden 
uitgevoerd, al dan niet gecombineerd met een bovenooglidcorrectie.

Ruime ervaring in het uitvoeren van ooglidcorrecties
Bij Ceulen Huidkliniek kunt u terecht voor een bovenooglidcorrectie, 
onderooglidcorrectie of een combinatie van beide. Zowel operatief 
als met behulp van de CO2 laser. Alle ooglidcorrecties worden 
uitgevoerd door  Dr. Roeland Ceulen en Drs. Judith Vermazeren, 
met hen vele jaren ervaring in cosmetische en operatieve 
behandelingen bent u verzekerd van een mooi resultaat. 

Samen met het strenge kwaliteitsbeleid en de 
aandacht voor de cliënt bent u bij Ceulen 
Huidkliniek verzekerd van topzorg!

COLUMN/ROELAND CEULEN

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

Stationsstraat 1, Helmond  |  0492-792939

Deel 7, Gemert
0492-776421

www.kimssalongemert.nl

Specialist in
hair & beauty

Kapsalon
Nagelstudio 

Schoonheidssalon
voor haar en voor hem

Nagelsalon

KERKSTRAAT 21 -  GEMERT
0492-347371  //  INFO@ BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

WWW.BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

/BRASSERIEKOPOFMUNT

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

BORRELEN
LUNCHEN
DINEREN

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!



Face-bar esthetiek

Ooglidcorrectie
Heeft u last van 

overhangende oogleden, 
afhangende 

wenkbrauwen, wallen of 
rimpelvorming rond de 

ogen? Dan kan een 
ooglidcorrectie voor u 

een passende oplossing 
zijn. Deze relatief kleine 
ingreep kan zorgen voor 

een groot resultaat.
Na een ooglidcorrectie 

ziet u er jonger, frisser en 
minder vermoeid uit.

Behandeling en mogelijkheden
Een ooglidcorrectie van de bovenoogleden is een kleine operatieve ingreep onder lokale 
verdoving. De reden waarom er zoveel ooglidcorrecties worden uitgevoerd, is dat door het 
minder elastisch worden van de huid de oogleden slapper worden en uitzakken. Bij de 
bovenoogleden heeft dit als direct gevolg dat een huidplooi van het bovenooglid op de 
wimpers gaat rusten, waardoor het openen van het oog moeilijk wordt. Ooglidcorrecties 
van de bovenoogleden worden veelal ook uitgevoerd vanwege klachten van zware 
oogleden, een drukkend gevoel op de bovenoogleden en hoofdpijnklachten. Door het 
zakken van het voorhoofd met daarbij ook de wenkbrauwen, kan het probleem van de huid 
van de bovenoogleden eerder tot een probleem en dus een indicatie 
voor een bovenooglidcorrectie leiden. Indien de wenkbrauwen te laag 
zijn gezakt, is een correctie van de bovenoogleden niet de juiste 
oplossing. In dat geval moet er een wenkbrauwlift worden 
uitgevoerd, al dan niet gecombineerd met een bovenooglidcorrectie.

Ruime ervaring in het uitvoeren van ooglidcorrecties
Bij Ceulen Huidkliniek kunt u terecht voor een bovenooglidcorrectie, 
onderooglidcorrectie of een combinatie van beide. Zowel operatief 
als met behulp van de CO2 laser. Alle ooglidcorrecties worden 
uitgevoerd door  Dr. Roeland Ceulen en Drs. Judith Vermazeren, 
met hen vele jaren ervaring in cosmetische en operatieve 
behandelingen bent u verzekerd van een mooi resultaat. 

Samen met het strenge kwaliteitsbeleid en de 
aandacht voor de cliënt bent u bij Ceulen 
Huidkliniek verzekerd van topzorg!

COLUMN/ROELAND CEULEN

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

Stationsstraat 1, Helmond  |  0492-792939
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GEZOND BEWEGEN KUN JE LEREN

Voor een opgroeiend kind is het 
belangrijk dat de rug zoveel mogelijk 
recht groeit. Maakt u zich zorgen om 
de houding van uw kind? 

Ik kan uw kind helpen bij verbetering 
van leefstijl, houding en manier van 
bewegen.  

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

GEZOND BEWEGEN KUN JE LEREN
Oefentherapie Cesar

New Kids by Demi  |  Virmundtstraat 6A Gemert
newkidsbydemi@outlook.com

Mode voor hippe Kids
van 0 - 16 jaar

Check ons ook op 
Instagram!

Bekijk onze 
Facebookpagina 

voor leuke acties!

Because 
it 's 

shop o'clock 
somewhere 

Because 
“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



DITJES/DATJES

 Bewegen is ideaal om je hoofd leeg te maken. Stap een 
halte eerder uit de bus en loop het laatste stukje naar huis.
 Als je overdag meer energie nodig hebt, kan een dutje
  van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.
 Tuinieren is een gezonde manier van bewegen!
Bezig zijn met groen werkt bovendien erg kalmerend.
   Geniet van de heerlijke geur van kruidenthee
 en neem de tijd om even heerlijk te ontspannen.
  Een succesvol ochtendritueel? Geen nieuws of 
social media checken op je telefoon, maar je dag visualiseren.
  Wat staat je te wachten en hoe ga je dit aanpakken?
Jezelf verliezen in een goed boek is een erg ontspannende 
bezigheid. Kies voor een boek waar je blij of geïnspireerd van wordt.
  Toe aan iets meer rust? Boek een dagje sauna
 met een vriend(in), alleen of met je partner. 
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Industrieweg 14L, Deurne  |  0493-381759 / 06-29119376
info@vankesselnatuursteen.nl  |  www.vankesselnatuursteen.nl

Complete keukens 
& keukenbladen

méér dan
NATUURSTEEN

van Kessel



Lienderweg 79, ASTEN
06-47092374

www.beautysalonsandra.nl

Beautysalon Sandra beperkt 
zich niet alleen tot het mooier 

maken van de huid door 
middel van behandelingen en 

verzorging. Ik bied u een 
lifestyle concept voor 

huidverbetering, huid-
verjonging, gezondheids-
bevordering en afslanken. 

Zo kan ik u optimaal 
van dienst zijn.

SANDRA’S TIP:
Micro Skin Polish
Rimpels, grove poriën, acnelittekens, pigmentvlekken, een verouderde, doffe of 
een verslapte huid? Bij Beautysalon Sandra bereikt u fantastische resultaten, 
vergelijkbaar aan de cosmetische chirurgie, op een milde en pijnloze manier.

Hoe werkt het?
De Micro Skin Polish bestaat uit drie krachtige, veilige en bewezen behandel-
methodieken in één apparaat. Samen vormen ze een complete 3-in-1 behandeling 
voor huidverbetering en huidverjonging:

Stap 1: Microdermabrasie
Tijdens de eerste stap worden de dode huidcellen verwijderd en wordt de aanmaak 
van collageen en elastine gestimuleerd.
Stap 2: Low Level Laser met hyaluronzuur
Tijdens de tweede stap worden de ‘motortjes’ van de cellen geactiveerd (de 
mytochondrien), wordt de doorbloeding gestimuleerd en vult het hyaluronzuur de 
kleine huidoneffenheden op.
Stap 3: Polishing the Skin met een krachtig serum
Tijdens de afsluitende stap wordt de doorbloeding gestimuleerd en worden actieve 
ingrediënten, met een SPF 30, op uw huid aangebracht.

Na de behandeling zal uw huid egaal aanvoelen en 
een goede doorbloeding hebben waarbij nieuw 
collageen aangemaakt is en uw cellen weer actief 
zullen zijn.

Ook benieuwd naar deze Bruist Deal?
Bel dan 06-47092374

CADEAUTIP nodig
voor de feestdagen?

BRUIST
DEAL!
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“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.



Op onze website vindt u een 
uitgebreid assortiment 
modestoffen, decoratiestoffen 
en patronen. 

Bestel nu uw stof bij 
stefsstoffen.com via de 
webwinkel of kom op de  
koffie in ons filiaal.

Molenstraat 38A  |  Veghel  |  0413 356 962  |  Shop ook online www.stefsstoffen.com

 voor dames -  en kinderstoffen  voor dames -  en kinderstoffen  voor dames -  en kinderstoffen  voor dames -  en kinderstoffen 



BINNEN/BUITEN

Girl schetst het leven van de 15-jarige Lara, 
wier grootste droom is om carrière te maken 
als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt 
tegen, want Lara is geboren als jongen. 
Echter, samen met haar vader en jonge 
broertje tracht ze de wereld te trotseren. Bij 
de wereldpremière tijdens het Filmfestival 
van Cannes werd de fi lm beloond met een 
minutenlang durende staande ovatie en 
sleepte Girl verschillende prijzen in de wacht. 
Vooral het acteerwerk van de jonge acteur 
Victor Polster maakte grote indruk.
Girl is vanaf 1 november te zien in de 
bioscoop. 

FILMPJE KIJKEN
GIRL

 AGJE UIT
GLOW 
EINDHOVEN

D

GLOW is een gratis te bezoeken 
lichtkunstfestival in Eindhoven dat 
ieder jaar in november plaatsvindt. 
Dit jaar van 10 tot en met 17 
november alweer voor de 13e keer. 
GLOW is te omschrijven als een 
grote expositie in de openbare 
ruimte van Eindhoven met zo’n 35 
lichtkunstenaars uit binnen- en 
buitenland. De lichtkunstprojecten 
zijn met elkaar verbonden middels 
een looproute. Het thema voor 
2018 is Shadows & Light.
Kom naar Eindhoven en beleef hoe 
bij het vallen van de avond het 
straatbeeld van de stad verandert 
van kleur en vorm.
10 - 17 november 2018
Kijk voor meer informatie op
www.gloweindhoven.nl

BOEKJE LEZEN NIENKE GOTTENBOS
Je bent in verwachting, je kindje is net 
geboren of je hebt een gezellige kleuter om 
je heen rennen. Als je kinderen hebt, heb 
je ook huisdieren. Geen honden of katten, 
maar miljarden bacteriën! Ze leven in de 
oren, navel en vooral darmen van je kind. 
Je hebt ze zelf trouwens ook. Geen zorgen, 
jullie zijn niet vies. Deze jungle van 
bacteriën en andere micro-organismen is 
juist heel belangrijk en houdt jullie gezond. 
In dit boek lees je (van) alles over de 
bacteriën in de darmen van baby’s en 
kinderen en oorzaken en oplossingen voor 
het hele scala aan kinderpoepproblemen.
DE POEPDOKTER-JUNIOR van NIENKE 
GOTTENBOS is nu te koop voor € 23,95

Molenstraat 38A  |  Veghel  |  0413 356 962  |  Shop ook online www.stefsstoffen.com
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ALL IN 1 BEAUTY
Bij ons kunt u terecht voor diverse behandelingen omtrent uiterlijke verzorging zoals knippen, 
kleuren, opsteken, acrylnagels, nail art, gezichtsbehandelingen, wimperextensions, wenkbrauwen 
hairstroke, manicure, pedicure, visagie en nog vele extra’s.

KAPSALON
Wij, bij ALL IN 1 BEAUTY, zijn met zijn allen  
erg gepassioneerd in ons vak.
U kunt terecht bij ons voor verschillende 
elementen, waaronder haar.
Wij zijn gespecialiseerd in het knippen, kleuren 
en stylen van het haar. Ook doen wij  
exclusieve behandelingen zoals 
haarverlenging en haarverdikking.
Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste 
trends en vinden het leuk om dat uit te 
voeren. Wij gaan altijd tot het uiterste om 
een mooi resultaat te brengen. Dat doen 
we natuurlijk ook samen met onze fijne 
stylingsproducten van Sebastian en System 
Professional. Met goede producten komt een 
mooi kapsel nog beter tot zijn recht.

NAGELSTUDIO
Bij ons kunt u natuurlijk ook terecht voor 
kunstnagels, acrylnagels of manicure.

SCHOONHEIDSSALON
Extra aandacht voor een mooie en stralende 
huid. 
Huidverbeterende behandeling: € 75,-
Wellness-behandeling: € 60,-
Mannen-behandeling: € 55,-

WIMPER VERLENGING
Lange en volle wimpers doen het oog meer 
opvallen.



WENKBRAUWEN
3D Wenkbrauw tattoo 'hairstroke'.

PEDICURE
Door de pedicurebehandeling krijgen uw voeten de aandacht die ze 
verdienen terwijl u relaxt op de massagestoel.
Basic: 30 min € 25,-  Luxe: 55 min € 40,- 

ONTHARING
Haren hebben we helaas ook op plaatsen waar we het liever niet willen. 
Er zijn verschillende methoden om bepaalde gebieden van ons lichaam te 
ontharen.

VISAGIE
We bieden diverse diensten op het gebied van visagie.
Make-up + schminken + bruidsmake-up

Stationsstraat 88, 5701MK, Helmond
0492-524902  |  06-11442232
info@kapsalonhelmond.eu  |  Allin1beauty.nl
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1. Hand Cream van Grown Alchemist, € 39,-  www.skins.nl
2. Coconut Milk Shampoo van Mauï Moisture, € 12,99,  verkrijgbaar bij onafhankelijke drogisterijen 

3. Ultimate Day Oil van Living Natre, € 25,95  www.livingnature.nl 
4. Cire Trudon - Noël 2018 - Odeurs d’Egypte Gyzeh, € 75,-  www.debijenkorf.nl

 5. Pure Eco Bamboo Soothing Gel, € 15,-  www.boozyshop.nl

Met de                   van...groentjes

1

5

4

2
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6

26



BEAUTY/NEWS

We willen weten wat we op onze huid 
aanbrengen en worden ons steeds meer 
bewust van de heilzame werking van natuurlijke 
ingrediënten. Deze producten zijn dan wel 
groen, maar echt geen groentjes meer. 

6. Smooth Sugar Scrub Zuiverend van l’Oréal Paris, € 12,99  www.loreal-paris.nl 
7. Kure Bazaar Cuticule Oil, € 38,- ,www.shizo.nl   8. Pore Control van Clarins, € 55,-  www.clarins.nl

9. Coconut Pulling van BLOOMR, € 29,95  www.bloomrstore.nl
10. Skin Natural Face Care Set van Klapp, € 15,90  www.klapp-cosmetics.com

11. Tandpasta Villa Noacarlina van Lebon, € 18,50  www.cosmania.nl

Met de                   van...groentjes
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Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Wie kent de strips van Rooie Oortjes 
niet? Het eerste verhaal werd in 1990 
gepubliceerd en was meteen een enorm 
succes.

De reeks is een strip die erotische 
humor bevat en bedoeld is voor 

volwassenen. Ondertussen is 
het een internationale strip 
geworden, want hij verschijnt 
ook in het Engels, Duits, 
Frans, Deens, Italiaans, Turks, 
Afrikaans, Portugees, Spaans en Hongaars. 

Naast de publicatie van deze stripverhalen heeft 
Rooie Oortjes sinds kort een webshop waar je 
verwenproducten kunt bestellen. In deze webshop 
vind je vele leuke producten waar jij en je partner 

wellicht rooie oortjes van krijgen.

humor bevat en bedoeld is voor 
volwassenen. Ondertussen is 

www.rooieoortjessexshop.nl

Krijg jij hier ROOIE OORTJES van?
Dankzij Fifty Shades of Grey is het gebruik 
van spannende speeltjes tegenwoordig 
geen taboe meer. Wil je ook verschillende 
producten uitproberen die Christian en 
Anastasia ook zouden gebruiken? 
Willen jij en je partner qualitytime 
aan elkaar besteden? Dan is deze 
Grey Box iets voor jullie.

€ 29,95

Grey Bondage Cadeaubox
Cadeaupakket Grey met allerlei spannende 
bondage toys. Een spannend cadeau om te 
geven en te krijgen! Met deze 10-delige set 
kunnen jullie samen een begin maken aan 
een spannend bondage avontuur...

www.rooieoortjessexshop.nl
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DSTRESS is dé specialist op het gebied van acnebehandelingen in Helmond 
en omgeving. In hartje Stiphout werkt een enthousiast team van specialisten 
dagelijks in een bijzonder sfeervolle en professionele omgeving aan huid-
verbetering. Door middel van een vierstappenplan pakt DSTRESS acne 
doeltreffend en met resultaat aan, zo blijkt uit een slagingspercentage van 
maar liefst 80 tot 95%!

Eigenaresse van DSTRESS Iris Callaars legt uit: “Enkele jaren geleden hebben wij zelf een 
vierstappenplan ontwikkeld om acne te behandelen. Door de acne zowel van de binnen- 
als buitenkant aan te pakken, zijn de resultaten verbluffend. Niet alleen tieners maar ook 
volwassenen kunnen te maken krijgen met acne en ontstekingen. Iedereen kan terecht bij ons; 
jong of oud, man of vrouw, meisje of jongen (jongeren onder begeleiding van een ouder) en in 
de meeste gevallen wordt de behandeling ook vergoed door de zorgverzekeraar.”

“Hoe de behandeling er precies uit komt te zien en wat je kunt verwachten, leggen we je graag 
uit tijdens een gratis intakegesprek”, besluit Iris. “Onze specialisten kunnen het niet alleen 
maar werken samen met jou om de acné succesvol aan te pakken!”

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

Acne weg  ermee!
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Acne weg  ermee!

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

Wil jij écht van je acne af? 
Bel dan vandaag nog voor 
een gratis intakegesprek 
via 0492-841294 of loop 
gerust even binnen.  

Voel je welkom! 

Voor alle overige info: 
www.dstress-beauty.nl• verstoppen hoeft niet meer



Kleurrijke huizen, een vriendelijke bevolking, vulkanische ondergronden, 
eindeloze stranden en een boeiend onderwaterleven. En misschien 
nog belangrijker: slechts op een goede zes uur vliegen van Brussel, 
rechtstreeks dankzij TUI fl y, en zonder jetlag. Genoeg redenen om 
eens naar de Kaapverdische eilanden (Cabo Verde) te trekken?

Dat TUI fl y enkele jaren geleden is begonnen met 
vliegen naar Kaapverdië heeft te maken met de 
mooie stranden en het aangename subtropische 
klimaat het hele jaar door. Op deze eilanden valt 
er tijdens het regenseizoen bijvoorbeeld slechts 
sporadisch regen.

AFRIKA EN EUROPA VLOEIEN HIER 
NAADLOOS in elkaar over. Op het eiland Boa 
Vista vind je totaal verschillende landschappen 
op een relatief klein oppervlak. 

Cabo Verde
Het ene moment waan je je in de Sahara, het 
andere moment in een Afrikaanse savanne. 
Dé plek op het eiland die je gezien moet hebben: 
het gigantische scheepswrak op Santa Maria 
Beach. Het ligt al zo’n veertig jaar voor de kust, 
maar het verdwijnt stilaan.

Cabo VerdeCabo VerdeKleurrijk

BRUIST/REIZEN

DE GOSPELMIS
OP ZONDAG IN
HET PROTESTANTE 
KERKJE IS EEN 
BELEVENISCabo Verde OP HET EILAND SAL (Ilha do Sal, Portugees voor 'Zouteiland') 

vind je wat meer couleur locale. Er is ook meer toeristische bedrijvigheid 
(winkeltjes, terrasjes) en in de haventjes is het leuk mensen kijken. De 
meeste hotels liggen in de buurt van Santa Maria, een knus stadje in het 
zuiden met een tiental straten. Daar kan je de vissers aan het werk 
zien op de pier en één van de kerkjes van het stadje bezoeken.

De gospelmis op zondag in het protestante kerkje is een belevenis. In 
Santa Maria vind je ook heel gezellige restaurants die nog typisch Cabo 
Verdiaans zijn en enkele toffe bars, zoals Palm Beach Chill Out Cafe 
en Disco Pirata. Sal is ook bekend voor zijn watersporten: windsurfen, 
bodyboarden, kitesurfen, snorkelen of duiken kan allemaal. 
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Kleurrijke huizen, een vriendelijke bevolking, vulkanische ondergronden, 
eindeloze stranden en een boeiend onderwaterleven. En misschien 
nog belangrijker: slechts op een goede zes uur vliegen van Brussel, 
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mooie stranden en het aangename subtropische 
klimaat het hele jaar door. Op deze eilanden valt 
er tijdens het regenseizoen bijvoorbeeld slechts 
sporadisch regen.
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NAADLOOS in elkaar over. Op het eiland Boa 
Vista vind je totaal verschillende landschappen 
op een relatief klein oppervlak. 
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maar het verdwijnt stilaan.

Kleurrijk
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Oude Bemmerstraat 12
Beek en Donk
06-44453090
Eigenaar: Renée Kuijper-de Boer
www.laviepure.nl

Puur ontspannen
Massages
Een doel dat Renée nastreeft bij alle 
behandelingen die zij verzorgt. “Zowel bij de 
wellness en huidverbeterende behandelingen – 
zoals microdermabrasie of een glycolzuurpeeling 
– als bij de massages die ik geef. Ook op dat vlak 
heb ik mij namelijk steeds verder ontwikkeld.” 

“Een moment van ontspanning” 

“Daarom ben je bij mij ook voor een 
therapeutische massage aan het juiste adres. Loop 
je dus met klachten, informeer dan gewoon eens 
naar de mogelijkheden. Overigens heb ik ook nog 
een opleiding tot pedicure afgerond, dus ook voor 
pedicurebehandelingen kun je bij mij terecht.”

Als kind wist Renée het eigenlijk al: “Later als ik groot ben, word ik schoonheids-
specialiste.” Een droom die ze ook daadwerkelijk heeft waargemaakt. Inmiddels runt 
ze alweer tien jaar vol passie en enthousiasme haar eigen salon: La Vie Pure.

Een verzorgd uiterlijk
“Iedereen is welkom in mijn salon aan huis, want 
iedereen wil er toch graag verzorgd uitzien?! Voor elke 
klant neem ik uitgebreid de tijd, dus geen haastwerk, 
maar echt de mogelijkheid om even heerlijk tot rust te 
komen. Alles wat ik doe, wil ik graag zo goed mogelijk 
doen en dat merk je ook aan de behandeling, hoor ik 
vaak terug. Kom je bijvoorbeeld bij mij met een 
huidprobleem als acné, dan zal ik er alles aan doen om 
hier de het best bij jouw huid passende oplossing voor 
te vinden. En dat geldt eigenlijk voor alle ‘problemen’ 
waarmee mensen bij mij aankloppen.” 

Benieuwd of ik ook iets voor jou kan 
betekenen? Kom het gewoon zelf eens ervaren...
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Fitnessapparatuur  •  Fitnessaccessoires  •  
Fitnesskleding  •  Sportvoeding

Fitwinkel Helmond
Europaweg 93b-95

5707 CL Helmond
+31 (0)49 - 275 90 05 

info@fitwinkel-helmond.nl
fitwinkel-helmond.nl

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

'Wist u 
dat wij ook 

seizoensgebonden 
workshops 

geven?'

BIJZONDER 
ASSORTIMENT 
BLOEMEN, PLANTEN EN 

WOONACCESSOIRES

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @IbizaBruist

B R U I S T

me
met rust

L aad

me
met rust

L aad

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.

nodig?
Rustmomentje

Kies de langste rij
bij de kassa.



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

Specialist in haarwerken, hoofdhuid-
& haarproblemen
Huidproblemen en dunner wordend haar, Psoriasis, eczeem, 
acne, berg, schilfers, jeuk, te vet, te droog, te dun...
Allerlei klachten die zorgen voor onrust op de hoofdhuid en 
misschien wel wat onzekerheid. Een aantal van deze klachten 
zijn niet te genezen maar misschien wel prima te verzachten. 
Sommige klachten zijn wellicht te verhelpen. Ik maak gebruik 
van mijn dermatologische kennis, uw informatie en ga met 

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.

een scoop de huid en het haar analyseren, daaruit volgt 
een advies met  wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. 
Hiervoor werk ik met producten van Mediceuticals. Dit zijn 
producten speciaal ontwikkeld voor medicinale klachten en 
mogen worden verkocht door goed opgeleide kappers.  
Bij Salon 2.0 is privacy en aandacht de kernvoorwaarde, 
daarom alleen op afspraak geopend.

Salon 2.0  |  Specialist in haarwerken, hoofdhuid- & haarproblemen

Voor vragen of meer info, 
mail me gerust.

www.salon2punt0.nl
dermasalon@gmail.com



Voorkom dat mannen te jong overlijden. Samen kunnen we een verschil 
maken voor de gezondheid van de man op het gebied van prostaatkanker, 
teelbalkanker en de mentale gezondheid in het algemeen.

Steun jij

Movember, de maand voorheen bekend als november, is 
een charitatief evenement waarbij mannen hun snor laten 
staan om aandacht te vragen en fondsen te werven voor 
de gezondheid van de man, met de nadruk op prostaat- 
en teelbalkanker.

Deelnemers aan Movember, beter bekend als Mo Bros, 
beginnen hun harige avontuur gladgeschoren op 
1 Movember. De rest van de maand laten ze hun snor 
staan en onderhouden ze deze, ondersteund door 
de vrouwen van onschatbare waarde in hun leven, 
Mo Sistas. Mo Bros en Mo Sistas gebruiken de 
kracht van de snor om aandacht te vragen en 
fondsen te werven voor Movember.

Laat je snor staan
Welke vorm of stijl je Mo in Movember ook heeft, je 
gezicht kan mensen inspireren om te doneren en 
gesprekken en echte verandering op gang brengen.

Movember.com streeft ernaar om wereldwijd bij te dragen
aan een gelukkiger, gezonder en langer leven voor 
mannen. Deze ambitie is de basis van alles wat zij doen.

Ga naar de website nl.movember.com en kijk wat jij 
kunt doen om Movember te steunen.

Movember ?
LOOKING/GOOD

Broodjes! 
En heel veel meer.
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. 

Niels Broodjes Hoek
Baroniehof 8, Helmond  |  06-22079643

nielsbroodjeshoek@gmail.com,
Facebook.com/Niels broodjes service

LEKKER
& VERS

Postelstraat 25C, Someren  |  0493-490969
info@kids-en-kado.nl  |  www.kids-en-kado.nl

Volg ons op 
Instagram en Facebook

Onze merken o.a.
Scotch&Soda

NIK&NIK
Zadig&Voltaire

Lyle&Scott
Les Temps de Cerises

LIU JO
PENN&INK

American Outfitters
MOLO
LE BIG

NIEUWE 
     collectie
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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

Dat is

 handig!
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Lekker anders. Betaalbaar 
met een vleugje sjiek!

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

Patisserie & Zo
Oudartstraat 16 ,Helmond

06 13 17 23 84
www.patisserieenzo.nl

V�  assend, 
e� lijk en 
smaakv� 

Zin in een gezellige,
zoete middag?

Kom eens langs voor
een workshop!



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

Wish VIP Night 
  with Fashion Make-up  
 Artist Niels Jansen

WOENSDAG 
21 NOVEMBER 
19:00-22:00 
€35,-*

VIP Night includes:
• Make up touch up from Niels Jansen himself 
• Hair Spa massage with Kérastase 
• Introduction of Kérastase Resistance Extentioniste 
• Signature blow-dry by a WISH Master Stylist  
• Tips & tricks with GHD hairtools
• Bubbels & Bites 
• Goodiebag full of Kérastase & Kevin Murphy haircare, 

Mineralogie make-up goodie and a signature WISH make-up bag

 Glitz & Glamour edition 

*BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR 
OPGEVEN KAN VIA INFO@WISHBEAUTY.NL 

OF 0492-345203 

WOENSDAG



Kind & Jeugd 
Elkerliek 
helemaal 
vernieuwd! 

“De polikliniek en de afdeling zijn nu meer een geheel, onder andere omdat er nu een 

centrale aanmeldbalie is. Dit zorgt voor een betere afstemming tussen polikliniek en 

afdeling. Ook is het heel prettig dat er maximaal twee kinderen op een kamer verblijven. 

De kinderartsen zijn trots op het prachtige resultaat, wij werken hier met veel plezier.” 

Kinderarts Marianne Faber

WWW.ELKERLIEK.NL/KIND

Van kinderafdeling naar Kind & Jeugd 

Kind & Jeugd richt zich op kinderen en jongeren 

tot 18 jaar, maar jongeren tot 21 jaar zijn 

welkom. Om al deze patiënten aan te spreken is 

de naam gewijzigd van kinderafdeling naar Kind 

& Jeugd. Niet alleen het interieur is vernieuwd, 

ook zijn de zorgprocessen meer toegespitst op 

de verschillende doelgroepen. 

Deze zomer heeft een ware metamorfose plaats-

gevonden op de begane grond van het Elkerliek 

in Helmond. Kind & Jeugd is helemaal vernieuwd. 

Het resultaat: een frisse en moderne afdeling voor 

kinderen en jongeren tot 21 jaar, waar ook hun 

ouders prettig kunnen verblijven. Ook is de 

polikliniek, voor jongeren tot 18 jaar, helemaal 

vernieuwd. Wat opvalt, zijn de frisse kleuren en 

de vrolijke dieren die je overal ziet op de afdeling. 

Als je naar Kind & Jeugd loopt, zie je één open 

aanmeldbalie voor de polikliniek, kliniek en 

dagbehandeling. Op de polikliniek zijn de spreek-

kamers modern en ruim van opzet. Op de afdeling 

zijn de vierpersoonskamers verdwenen, hier zijn 

tweepersoonskamers met eigen sanitair voor in 

plaats gekomen. Ook aan de allergologie patiënten is 

gedacht door ze een eigen ruimte te geven voor hun 

behandeling. 

Afdelingsmanager Helma Hertenberg is heel blij 

met het resultaat: “Vorig jaar is alle zorg rondom 

pasgeborenen naar het Centrum voor Geboorte & 

Gezin gegaan. De vrijgekomen ruimte is goed benut.”
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Hoijserstraat 20, 5711 PV Someren 
T 0492 331 475 

E info@hoijsehoeve.nl | www.hoijsehoeve.nl

Nieuw bij de Hoijse Hoeve  
 De Preuverije!
 

Avondvullend genieten van  
heerlijke gerechtjes. De gerechten zijn 
allemaal kleiner van formaat, zodat u 

meerdere smaken kunt proeven.  
Reserveren kan vanaf 18.00 uur  

(tot 19.30 uur). 
 

Prijs € 33,50 p.p. (wo/do/vrij),  
€ 36,50 p.p. (zat/zon)  
Prijs is voor 6 gerechten,

ieder extra gerecht + € 6,50.

De Preuverije is enkel mogelijk  
op reservering!

Daarnaast serveren wij ook heerlijke, 
ambachtelijke pannenkoeken.

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

Alle behandelingen van Divanons worden middels 
een Holistische visie uitgevoerd. Er is aandacht 
voor ‘de hele mens’ (Holos), met als doel het 
evenwicht op geestelijk en emotioneel niveau te 
herstellen. Wat u voelt, straalt u immers uit!

Er wordt ingespeeld op de zintuigen door het 
gebruik van stressreducerende massagetechnieken, 
aromatische producten en Miriam's verzorgende 
handen. Hierdoor wordt een gevoel van weldaad, 
aandacht en zorg ervaren.

Je kunt in de salon onder 
andere terecht voor:
• Gezichtsbehandelingen
• Massagebehandelingen
• Reikibehandelingen

Meer weten?
Neem gerust contact op!



“De Klepel” in de Kerkstraat voor 
een feestelijke bijeenkomst met 
de aanwezige kinderen. Org. Sisa. 
www.sinterklaasinasten.nl

13e Herfstbockconcert Astens 
Mannenkoor in Asten
Zo 25 nov. 14.00 uur. 
Concert met optreden van Astens 
Mannenkoor o.l.v. Poul van Rooij 
en gastoptreden van Imca Marina. 
Zaal Jan van Hoek, Markt, Asten.  
www.astensmannenkoor.nl
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NOVEMBER 2018

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

ASTEN

DEURNE

Lampionnentocht St. Maarten
Vr 9 nov. 19.00 uur. Vertrekt 
vanaf de Beiaard, Lienderweg 
de lampionnentocht o.b.v. 
Marching band Jong Nederland. 
Rond 19.30 uur wordt bij het 
evenemententerrein het kampvuur 
ontstoken en voorgelezen wordt. Na 
afloop een glas warme chocomelk 
met krentenbol. Jeugdwerk Jong 
Nederland Asten, www.jnasten.nl

Vogeltentoonstelling Zang en Kleur 
Za 10 nov. 13.00 - 22.00 uur 
Zo 11 nov. 10.00 - 15.00 uur. 
De leden van Vogelvereniging 
Zang en Kleur Asten. Zij brengen 
hun mooiste vogels bij elkaar en 
de keurmeesters  beoordelen de 
vogels op kleur, houding, conditie 
en bevedering. Entree gratis. 
Hart van Heuze, Asten-Heusden. 
www.zangenkleurasten.nl

Intocht Sinterklaas in Asten-Dorp 
Zo 18 nov. vertrek ± 14.00 uur. 
Bij basisschool Lambertus 
Zonnehof. Aankomst 14.30 uur 
van Sinterklaas en talrijke Pieten 
bij het Gemeentehuis Asten. Na 
een spectaculaire show vertrekken 
zij naar gemeenschapshuis 

Peelreus Proeverij
Zo 11 nov. 12.00-15.00 uur. 
Proef de verschillende smaken 
van het bier ‘De Peelreus’ incl. 
bijpassende amusehapjes. Ook 
gaan we zelf brood bakken met 
Peelreus en gaan we proeven van 
de eerste zelf bereide Peelreus kaas! 
Vooraf aanmelden noodzakelijk 
0493-529590. Toon Kortooms Park, 
Griendtsveenseweg 80, Deurne. 
www.toonkortoomspark.nl

Koopzondag Sint
Zo 25 nov. 12.00 - 17.00 uur. 
Kom naar het centrum van 
Deurne voor leuke Sinterklaas-
aanbiedingen en ontmoet de Pieten 
in de straten. Gratis parkeren. 
www.dasmooideurne.nl 

De grote Sint Surprise Show
Wo 28 nov. om 14.00 uur.
De makers van verschillende 
Sinterklaas series, bekend van 
kinderzender Pebble TV, komen 
dit jaar met een leuke, spannende 
en interactieve familievoorstelling 
naar Deurne. Cultuurcentrum, 
Martinetplein 1.  
www.ccdeurne.comWorkshop verjaardagshapjes maken

Wo 7 en do 8 nov. 
18.30 - 22.00 uur. 
Tijdens een 3 uur durende 
workshop leer je allerlei feestelijke 
hapjes te maken, met vlees, vis 
en vegetarisch. Inschrijven via 
info@bijzonderesmaken.nl 
Bijzondere smaken, Moorveld 15, 
Liessel. www.bijzonderesmaken.nl 
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WWW.VVVDEPEEL.NL

Kijk ook eens op www.vvvdepeelshop.nl

•  Dinercheque, VVV-cadeaucard en 
andere giftcards

•  PeelSneukelboekje

•  Brabant artikelen en souvenirs

•  Leuke cadeauboekjes

•  Streekproducten en streekpakketjes

Op zoek naar eenleuk cadeau idee?leuk cadeau idee?
Loop eens binnen bij de VVV!

• 

• 

• 

• 

• 

Alle cadeautjes worden mooi ingepakt!
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Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

NOVEMBER 2018GEMERT-BAKEL

HELMOND

Shrek, de musical 
17, 18, 24 en 25 nov. 20.15 uur.
STEMP brengt een nieuw 
familiespektakel boordevol humor 
en actie. Shrek, de musical.
Cultuurhuis de Eendracht 
www.stichtingstemp.nl 

Effe lachen kletsavond
Vr 16 nov. 20.00 uur. Kletsavond 
van Seniorenvereniging KBO 
Gemert en CV de Laotbloeiers. 
Diverse artiesten o.a. Berry 
Knapen, Hans Verbaarschot, 
De Velt Op, Krulkapel de Mortel.
Café 't Ridderhof te Gemert

Koopzondag en intocht Sint 
Nicolaas in Gemert. 
Zo 18 nov. Intocht van Sint en zijn 
Pieten in hartje Gemert. Winkels 
open van 13.00 tot 17.00 uur. 

Ploegefist de 
Rips
Vr t/m zo 23, 
24 en 25 
nov. aanvang 
20.00, 20.00 
en 15.00 uur. 

Een topprogramma bij het Ploegefist 
in de Rips. Line up The Darkraver 
B2B Outsiders, The Dirty Daddies, 
The Pitcher en Slim Shore Ft. MC 
DV8, Tribute to the Cats band,  
LanterFantje, Craniax & MC Dean,  
DJ Izzy, Rave De Rips, Burg van de 
Wildenberglaan 46. www.ploegefist.nl

Dag van de romantische muziek
Zo 11 nov. 12.30 - 18.00 uur. 
Een zondag lang zet Het Speelhuis 
i.s.m. Lambertus Concerten alle 
zalen open voor ervaren musici 
en jonge talenten, die het hart 
weten te raken met een keur 
aan romantische composities uit 
allerlei stijlperioden. Het Speelhuis, 
Helmond www.theaterspeelhuis.nl 

Intocht Sinterklaas
Zo 18 nov. vanaf 12.30 uur. 
Sinterklaas komt weer de haven 
van Helmond binnengevaren.  
Het belooft weer een fantastisch 
feest te worden met wervelende 
optredens en duizenden kinderen, 
ouders en opa’s en oma’s.  
www.helmondcentrum.nl/helmond-
sinterklaasstad/ 

Slachtdag Jan Visser Museum
Zo 25 nov. 12.00 - 17.00 uur. 
De jaarlijkse slachtdag in het Jan 
Visser Museum. Een pas geslacht 
varken komt op de uitbeentafel, 
waar de museum slager Ad Wilde 
deskundig commentaar levert 
en overheerlijke vleesproducten 
bereidt zoals worst, bloedworst, 

balkenbrij en zult. Jan Visser 
Museum, Helmond. 
www.janvisser-museum.nl 

Lezing Werking van de lokale 
democratie? Elly Blanksma vertelt!
Wo 28 nov. 20.00 - 22.00 uur.  
De burgemeester van Helmond 
geeft inzicht in de werking van de 
lokale democratie. Hoe besluiten tot 
stand komen. De rol van het college 
van burgemeester en wethouders.
Waar gaat de raad over? Wat is het 
werkterrein van gemeenteambtena-
ren en hoe is de samenwerking met 
partners in de stad? Bibliotheek, 
Watermolenwal 11, Helmond. 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
activiteiten



VALT DIT OP?
DAN WERKT DEZE ADVERTENTIE

Ook opvallend adverteren? 
Bel 076-7115340 of mail naar nl@nederlandbruist.nl




