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Wat is er nu lekkerder 
dan frietjes op zijn tijd, 

een heerlijke snack of een 
wat gezondere salade?

En waar haal je die dan? 
Uiteraard bij Cafetaria De 

Klaproos in Asten!

Uitgebreid menu
“In de twintig jaar dat wij hier nu eigenaar zijn, is er 
best wel wat veranderd”, vertelt Hans van de 
Meulenhof. “Had je vroeger als cafetaria eigenlijk 
genoeg aan alleen friet en snacks in je assortiment, 
in de loop der jaren hebben onze klanten steeds 
meer behoefte gekregen aan uitbreiding van het 
assortiment en daar spelen wij uiteraard op in. 
Natuurlijk verkopen we ook nog gewoon dat patatje, 
maar daarnaast kun je bij ons ook terecht voor 
schotels, complete menu’s, (soft)ijs, belegde 
broodjes, soepen, gezonde salades en meer.”

Waar voor je geld
“Wat ons dan tot de beste cafetaria van Asten en 
omstreken maakt? De kwaliteit die we leveren. De 
friet is hier altijd vers, klanten worden snel en zeer 
vriendelijk geholpen, de service is top en we zijn niet 
flauw met onze porties. Bij De Klaproos krijg je dus 
echt waar voor je geld en dat al jarenlang.”

Gemak dient de mens
Wie zin heeft in iets lekkers moet dus bij De Klaproos zijn! “Om het 
onze klanten nog makkelijker te maken, kan er tegenwoordig ook 
online worden besteld, via onze website of via onze eigen app. 
Gemak dient de mens: geef online je bestelling door en reken, als 
je dat wilt, meteen af via iDeal of gewoon bij het afhalen. 

En wil je je frietje of wat je dan ook besteld hebt toch liever hier 
opeten, we hebben zelfs een groot en gezellig terras waar je 
heerlijk kunt genieten van al dat lekkers. 
Tot snel bij De Klaproos!”

De beste cafetaria 

“Kom eens langs en geniet!”

van Asten en 
omstreken



Eigenaar: Hans van de Meulenhof  |  Floraplein 15, Asten  |  0493-692894  |  www.cafetariadeklaproos.nl

De beste cafetaria 
BRUISENDE/ZAKEN
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Bruisende lezer,

Feestdagenstress, heb jij er al last van? Kerstkaarten versturen, de 
boom versieren, nadenken over het diner en de aankleding... Je zou 
bijna vergeten waar het deze maand echt om draait: ontspannen 
en genieten van het fijne gezelschap dat je waarschijnlijk omringt. 
Een utopie? Nee hoor, het is echt mogelijk! Hoe? Daar vertellen we 
je verderop in deze decembereditie van Bruist meer over.

Dat het de decembereditie is, betekent meteen dat dit alweer de 
laatste editie van 2018 is. Wat hebben we met z’n allen weer een 
mooi jaar achter de rug en wat hebben we met een hoop 
inspirerende ondernemers kennisgemaakt. In 2019 gaan we 
uiteraard gewoon vol enthousiasme verder en brengen we je 
wederom elke maand een nieuwe bruisende editie. Kom maar op 
dus met dat nieuwe jaar, wij hebben er in ieder geval zin in.

Maar eerst nog even dit nummer, een feestelijk nummer uiteraard 
met bijzondere decembercadeaus. Dat kan natuurlijk ook niet 
anders tijdens dé feestmaand van het jaar. En ook de verhalen van 
de bruisende ondernemers zijn cadeautjes op zich. Zo brachten we 
een bezoek aan Kim's Salon en Cafetaria De Klaproos. Stuk voor 
stuk zijn zij, net als wij, klaar voor het nieuwe jaar.

Veel leesplezier, fijne feestdagen en tot in 2019!
Raoul Bosman



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 

de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen

6



December is een geweldige periode om te genieten van je familie en vrienden. 
Overschaduw de feestdagen niet met perfectionisme en torenhoge verwachtingen. 

Verwacht dus geen sneeuw... Sneeuw krijgen we bijna nooit en gezelligheid laat zich 
niet dwingen. Bruist geeft tips voor minder decemberstress. Zo kun jij er gewoon 

ontspannen van genieten en rol je zonder kleerscheuren het nieuwe jaar in!

van de feestdagenGeniet
Soms lijkt het alsof kerst draait om de boom, de kaarten, 
de cadeaus en het kerstdiner. Maar in werkelijkheid zijn al 
die dingen slechts aankleding. Je kunt kerst vieren zonder 
boom en met tl-verlichting. Je kunt kerst vieren zonder 
kerststol of rollade. Je kunt zelfs kerst vieren zonder 
cadeaus. Er valt alleen weinig te vieren zonder mensen om 
je heen. Het zijn de mensen die de kerstdagen de moeite 
waard maken. We vieren kerst vaak met de mensen van 
wie we het meest houden. Dus richt daar je aandacht op. 
Zorg dat je geniet van het gezelschap en doe je best om je 
gezelschap fi jne dagen te bezorgen.

HET IS TRADITIE OM MET KERST VEEL TE 
ETEN EN DRINKEN. Maar dat wil niet zeggen dat je 
aan die traditie mee moet doen. Heb je ’s avonds een 
volledig kerstdiner voor de boeg? Eet dan licht gedurende 

de dag. Lunch bijvoorbeeld met wat fruit of gegrilde groente. 
Laat de extra chocolaatjes en andere lekkernijen een beetje 
links liggen. Die extra snacks zijn de reden dat mensen tijdens 
de feestdagen aankomen. Niet het kerstdiner. 

Begin niet te vroeg met het drinken van alcohol. Bijvoorbeeld 
pas als je aan tafel gaat voor het diner. Door bewust om te 
gaan met eten en drank voorkom je dat je overdreven vol komt 
te zitten. Zo voel je je ook de volgende dag lekker fi t en hoef 
je in januari niet te dringen om een plekje in de sportschool.

GA DE DAG TEGEMOET ZONDER VERWACHTINGEN. 
Ja, je doet je best om het leuk en gezellig te hebben, maar ga 
er niet per se vanuit dat dat ook lukt. Je diner kan mislukken, 
de sfeer kan matig zijn, de boom kan omvallen dankzij je 
drukke nichtje. Wie weet wat er allemaal gebeurt. Het punt 
is dit: het hoeft niet perfect te zijn. 

ONZE TIP: HOUD HET SIMPEL EN VERGEET
NIET OM ERVAN TE GENIETEN. Op die manier maak 
je de feestdagen net zo magisch als het lijkt in de fi lms.
Zelfs zonder sneeuw...

BRUIST/BODY&MIND

BRUIST WENST
ALLE LEZERS
FIJNE FEESTDAGEN

van de feestdagen



Wij laten u graag kennismaken 
met onze expertise op gebied van 
‘Hair & Beauty’. Ons personeel 
werkt hard om de laatste trends 
bij te houden door de vakbladen 
en vakbeurzen op de voet te 
volgen en zich continu te blijven 
bijscholen.

Kim's Salon Gemert is een 
kapsalon, nagelstudio en 
schoonheidssalon in één 
waar u als klant met de 
grootst mogelijke persoonlijke 
aandacht behandeld wordt.

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR:

Advies dat aansluit op uw persoonlijke 
wensen. Wij bieden plaats voor 
mannen, vrouwen én kinderen op 
afspraak en zonder afspraak wanneer 
dat mogelijk is. Ook verzorgen wij 
make-up workshops en kinderfeestjes.  
Voor interesse of informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Kapsalon
Nagelstudio 

Schoonheidssalon
voor haar en voor hem

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

Specialist in
hair & beauty



Met kerst straal 
jij weer in jouw 
mooiste kerstoutfit
Cryolipolyse plaatselijke figuurcorrectie

Buik  •  Lovehandles  •  Benen
Zwembandjes  •  Billen  •  Heupen 
Binnenkant knieën  •  Bovenarmen  

voor vrouwen 
én mannen

LADYLINE.NL

Ladyline Helmond
Stationsplein 2-4
T: 0492 - 523 763

"Investeer in jezelf en 
gun jezelf Ladyline"
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Typisch
LEKKER ETEN DE HELE DAG DOOR

Het prachtige reliëf van kerstmotieven op het 
nieuwe servies Toy’s Delight Royal Classic zorgt 

voor een extra feestelijke touch tijdens het tafelen. 
Villeroy & Boch, www.villeroy-boch.nl/shop

Adviesverkoopprijs vanaf € 11,-

Kerst
GOURMETTEN MAAR 

Met deze multifunctionele grill kun je fonduen, racletten, 

gourmetten én grillen. Gezellig kokkerellen en genieten aan tafel 

met elkaar. Fun cooking met de hele familie, eet smakelijk! 

SOLIS, www.solisonline.nl.

Adviesverkoopprijs € 249,90

LIKE & SHARE/LEZERSACTIE#1

win

Je zoekt een verlovingsring, spannend! Wij zijn 

namelijk gespecialiseerd in aanzoeksringen. 

Like & Share en maak kans op een prachtige ring voor 

jouw grote liefde!

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 december’ naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl

KAARSEN AAN
Op een mooi gedekte (kerst)tafel mag 

gezellig kaarslicht niet ontbreken. 
Deze kaarshouder van WOUD Design 

matcht met alle kleuren, dus kies een kaars 
die bij de rest van de aankleding past.

WOUD Design, www.woud.dk
Adviesverkoopprijs vanaf € 29,- 

Kerst Like de Facebookpagina van Nederland Bruisten van de glossy uit jouw regio. Share de actiemet je vrienden zodat zij ook op de hoogte zijnvan deze leuke lezersactie! Of stuur je gegevenso.v.v. ‘Lezersactie#2 december’ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl

Maak kans op een
Bourgini One4All
t.w.v. € 89,99

Kook op je eigen kookunit
en geniet samen van heerlijke 
gerechten. Inclusief witte 
serveerschaal en 4 houten
spatels. Verkrijgbaar bij Blokker

LIKE & SHARE/
LEZERSACTIE#2

SHOPPING/NEWS

HEERLIJK UITSLAPEN 
Het luxe Zweedse merk Carpe Diem Beds presenteerde onlangs 
een nieuw bed. Het bed rust op een centrale zuilenconstructie 

met een vloerelement onder een exclusief ontworpen tapijt. 
Door deze constructie wekt het bed de illusie te zweven.

Carpe Diem Beds, carpediembeds.com/nl
Prijs op aanvraag

DRESS YOURSELF UP 
Maak je ‘ready’ voor het kerstdiner 

met de luxe föhn van SOLIS. 
Deze snelste haardroger ooit is een

sterke, professionele haardroger 
met ION-technologie en een

droogsnelheid van 110 km/h.
SOLIS,  www.solisonline.nl
Verkrijgbaar in de kleuren 
zwart, rood, zilver en goud
Adviesverkoopprijs € 89,90
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Verdonckstraat 1 c  Someren  | 0493 - 495832 
info@morfose.nl  |  www.morfose.nl

FILLER
De perfecte oplossing om 
het haar te versterken/ 
te herstellen en het geeft 
enorm glans en volume.  
Laat jouw haar er weer 
herboren uitzien!
(Geschikt voor alle lengtes en 
soorten haar)

De enige haarbehandeling 
die de senergie van Kaviaar 
en Hyaloronzuur toepast. De 
samenwerking met de filler 
en de elixir zorgen voor een 
fantastisch resultaat in het 
haar.

Nieuwsgierig en wil je dit 
ook komen ervaren? 
Contact ons voor meer info 
of maak meteen online een 
afspraak voor deze "botox 
voor het haar" behandeling.

Diamond

soorten haar)

De enige haarbehandeling 
die de senergie van Kaviaar 
en Hyaloronzuur toepast. De 
samenwerking met de filler 
en de elixir zorgen voor een 
fantastisch resultaat in het 
haar.

Nieuwsgierig en wil je dit 
ook komen ervaren?
Contact ons voor meer info 
of maak meteen online een 
afspraak voor deze "botox 
voor het haar" behandeling.

Shine like 
a diamond!





Behandelingen worden afgestemd op het individu en 
zijn niet alleen voor huidverbetering maar werken ook 
door op o.a. lichamelijke klachten gerelateerd aan 
stress, innerlijke disbalans en spanningen. 

Om een goed behandelprogramma te kunnen opstellen, 
kijken we samen naar de huid, huidconditie en 
gemoedstoestand. We bespreken uw wensen en de 
mogelijkheden om deze te kunnen bereiken.

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

Welkom bij Divanons!

Divanons is een bijzondere schoonheidssalon in Helmond (Mierlo-hout) 
waar innerlijke rust en uiterlijke verzorging met elkaar verbonden zijn.

Fijne feestdagen gewenst vanuit 
Divanons en op naar een mooi 2019!

Wil jij ook uitgerust aan het nieuwe 
jaar beginnen? Kijk dan eens op onze 
website wat ik voor je kan betekenen.
www.divanons.nl 



COLUMN/ROELAND CEULEN

www.eigentijdsezorg.nl

Stationsstraat 1, 

Helmond    

0492 - 79 29 39

Botox en fi llers
De laatste decennia is gebleken dat het werkingsmechanisme van Botox 
niet alleen voor medische doeleinden, maar eveneens ter bestrijding van 
huidverouderingsverschijnselen 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.

Ceulen Huidkliniek is ontstaan 
vanuit de overtuiging dat sommige 

routinematige behandelingen 
effi ciënter kunnen worden gedaan 
in een gespecialiseerd zelfstandig 

behandelcentrum dan in een ziekenhuis.

Korte communicatielijnen en 
effi ciënte behandeltrajecten

Hierdoor hebben we geen wachtlijsten 
en houden we de kosten laag. Dit ziet u 

terug in onze tarieven.

Wij werken met een vast team 
van betrouwbare, gekwalifi ceerde 
dermatologen en huidtherapeuten 

die zich inzetten voor elke individuele 
patiënt. Persoonlijk contact vinden wij 

belangrijk, bij ons bent u geen nummer.

Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog

SNEL, GOED 
EN BETAALBAAR.

-
Bel nu voor een 

afspraak!

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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GEZOND BEWEGEN KUN JE LEREN

Hoofdpijnklachten die opkomen vanuit 
de nek? De oorzaak hiervan kan een te 
hoge spierspanning van nek- en 
schouderspieren zijn.  

Samen pakken we dit aan door te 
werken aan een betere houding, 
ontspanning en spierbalans. 

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
0492-218921  |  newkidsbydemi@outlook.com

Mode voor hippe Kids
van 0 - 16 jaar

Check ons ook op 
Instagram!

Bekijk onze 
Facebookpagina 

voor leuke acties!

“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

Because 
it 's 

shop o'clock 
somewhere 

Feestcollectie nu  in de winkel! Koopzondagen  2 en 23 dec  van 12 tot 17 uur!



DITJES/DATJES

Kus elkaar onder de mistletoe, symbool voor vrede en liefde.
  De kerstster is dé plant van december.
 De Amerikaanse kerstsok was eerst een schoen,
   want de Kerstman stamt af van Sinterklaas.
 Je verlanglijstje naar de Kerstman in Canada sturen?
   Gebruik dan postcode HOH OHO.
  Op 14 december is het foute kersttruiendag!
  De grootste kerstboom ter wereld staat ieder jaar in 
  IJsselstein. De tuidraden die de zendmast overeind
 houden, hangen vol met energiezuinige ledlampen.
  In december worden in ons land de meeste baby’s verwekt.
 Coca Cola is verantwoordelijk voor het uiterlijk van
   de Kerstman zoals wij hem nu kennen.
  In november en december geven we het meest aan goede doelen.
 Schrijf eens een lief kaartje ergens in het nieuwe jaar,
  dat wordt zeker zo gewaardeerd als met Kerstmis.
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Industrieweg 14L, Deurne
0493-381759 / 06-29119376
info@vankesselnatuursteen.nl
www.vankesselnatuursteen.nl

méér dan
NATUURSTEEN

Maak van 

uw interieur

iets exclusiefs 

van Kessel



Kunstworkshop 
Unieke teambuilding activiteit

voor bedrijven
Wat gaan we doen?  
Na een inspirerende coachingsessie 
gaan we één groot schilderij maken. 
We bepalen samen welk thema en 
welke kleuren het beste aansluiten 
op wat jullie als team willen 
uitstralen. Dit doen we bij  
'De Cacao Fabriek' in Helmond.  
Lunch-/dinerarrangement ook 
mogelijk.

Wat ga je bereiken met deze workshop? 
- Nieuwe ideeën/ inspiratie 
- Minder stress/ meer ontspanning 
- Leren vanuit je intuïtie/ gevoel te werken

Het resultaat: een uniek kunstwerk, gemaakt door 
eigen personeel wat zorgt voor inspiratie, waardevolle 
inzichten en meer werkplezier!

Voor meer info stuur een e-mail naar:  
contact@angelabartonartworks.com. 

Durf jij  
met jouw team 
deze uitdaging 
aan te gaan?

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

ANGELA BARTON ARTWORKS 
KUNST - COACHING - TEAMBUILDING
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Dankers 
dé leerspeciaalzaak van Nederland

Bent u opzoek naar een mooi lederen 
item, dan bent u bij ons aan het 
juiste adres. Wij zijn al ruim 42 jaar 
gespecialiseerd op het gebied van 
lederen kleding en accessoires.

0492-522923
www.dankersleder.nl

Alles van een jas, tas, broek of rok, wij hebben het. Ruim 

4000 artikelen op voorraad. Tevens wordt alles kosteloos 

vermaakt in ons eigen atelier. U bent van harte welkom 

aan de Hurksestraat 21 in Helmond. Kom vrijblijvend een 

kijkje nemen onder het genot van een kop koffi e. Wij zijn 

zeven dagen per week geopend.





W W W . I N V E R N O . N L
POSTELSTRAAT 38C SOMEREN  T 0493 - 472441



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

BELEEF 
HET ULTIEME KERSTGEVOEL 

EN KOM EENS SFEER PROEVEN BIJ ONS IN DE WINKEL!

Voel je 
welkom!



Gesprekken over een 
scheiding verlopen soms 

moeilijk. Misschien wil één 
van de partners niet uit 

elkaar en verzet zich tegen 
de plannen van de ander. 

Wat gebeurt er dan?
Soms komt de boodschap 

over een scheiding niet 
goed over. De ander heeft 

dan allerlei redenen om 
zich ertegen te verzetten, 

door zorgen over de 
financiën  of over het 

effect van de scheiding op 
de kinderen of de 
financiële situatie.  

Maak dan geen ruzie, 
maar luister naar de 

ander. Begrip tonen is de 
eerste sleutel.

Wat doe ik als mijn partner NIET WIL SCHEIDEN?
Scheiden lijkt op een rouwproces
Het scheidingsproces is vergelijkbaar met een rouwproces. Dat bestaat uit 
verschillende fases. Wanneer één van de partners in een andere fase zit, ligt het 
voor de hand dat een stel elkaar niet begrijpt. Inzicht in deze fases kan dus 
handig zijn. Op basis van inzicht in dat proces komt men veelal tot een beter 
begrip van gedrag van de ander.

• Ontkenning (verdedigingsmechanisme): In deze fase proberen mensen de 
feiten te ontkennen.

• Protest (boosheid): Mensen geven zichzelf of anderen de schuld van de 
scheiding.

• Onderhandelen (vechten): Mensen proberen een compromis te sluiten: 
‘Kunnen we vrienden blijven?’

• Verdriet: Deze fase is het begin van aanvaarding, maar mensen voelen nog 
wel verdriet, spijt of angst.

• Aanvaarding: In de laatste fase zijn mensen minder emotioneel en krijgen 
ze weer hoop op een nieuw leven.

Mediators begeleiden de gesprekken
Lukt het echt niet om samen te praten? Schakel dan een scheidingsmediator 
in. Die is objectief. Scheidingsmediators hebben niet alleen juridische kennis, 
maar zijn ook gespecialiseerd in het begeleiden van zulke persoonlijke 
gesprekken. 

Scheiden op tegenspraak: als mediation niet lukt
Indien ook scheidingsmediation geen oplossing biedt, dan kunt u het beste een 
eigen gespecialiseerde advocaat in de arm nemen.



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

Wat doe ik als mijn partner NIET WIL SCHEIDEN?

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

Hulp nodig 
bij een scheiding? 

Kijk op onze  
website of  

neem contact op via:
0492-591299
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1. Eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. La Laque Couture Holiday van Yves Saint Laurent, € 28,50  www.ysl.com 

3. Absolue Drama Matte van Lancôme, € 35,-  www.lancome.nl 
4. Savon Extra doux Karité Lait van L’Occitane, € 8,50  www.loccitane.nl

 5. Electric Pearls Météorites van Guerlain, € 59,-  www.guerlain.nl
6. To Party in London 9 shades van Gosh, € 19,99  www.goshcosmetics.com
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BEAUTY/NEWS

Ze komen er weer aan, de feestdagen! 
En daar hoort natuurlijk goud bij. Niet 
een klein beetje, maar heeeel veeeel! 
Enjoy the golden days!

7. Highlight & Glow Highlighting Powder Duo van Bobbi Brown, € 79,-  www.bobbibrowncosmetics.com
8. Empressa Hair & Body Mist van Penhaligon’s, € 67,-  www.skins.nl

9. Rose d’Arabie Christmas Edition van Armani Privé, € 215,-  www.armanibeauty.com
10. Lip Art Glitter van Rimmel, € 9,99  www.rimmellondon.com

11. Stardust Radiant Glow Palette van Laura Mercier, € 52,-  www.skins.nl
12. Gouden enkellaars van Noë, € 209,-  www.my-noe.com

feestdagen
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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 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 eneverend cadeau om 
te geven en te krijgen! Met deze 10-delige 
set kunnen jullie samen beginnen met een 
opwindend bondage avontuur...
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Veilig op de weg
“Mijn werk is mijn verslaving”, begint rijschoolhoudster Ingrid Lucassen haar verhaal. 
Deze passie voor motor- en autorijden deelt ze maar al te graag met al haar leerlingen.

Verder ontwikkelen
Jarenlang deed Ingrid totaal ander werk tot zij 
in 2014 haar motorrijbewijs haalde en compleet 
verliefd werd op het motorrijden. “Daar wil ik wel 
mijn vak van maken, was mijn gedachte.” Het bleef 
niet bij een gedachte alleen: Ingrid stortte zich 
vol enthousiasme in het opleidingstraject, haalde 
eerst haar bevoegdheid om autorijles te geven om 
zich vervolgens meteen ook te specialiseren als 
motorinstructeur. “Daar houdt het voor mij nog niet 
bij op. Ik blijf mezelf ontwikkelen om mijn leerlingen 
echt het beste van het beste te kunnen bieden.”

Bewuste verkeersdeelnemers
Uitdaging in haar werk is voor Ingrid meer dan alleen het 
‘klaarstomen’ voor het examen. “Met mijn lessen moet je het de 
rest van je leven doen. We leren niet van de ervaring, maar van 
de refl ectie op de ervaring. Immers doe je wat je deed, krijg je 
wat je kreeg. Ook ná het behalen van je rijbewijs.Terugkijken van 
opnames van de lessen als huiswerk maakt deel uit van mijn 
manier van coachen. Een coach heeft een vragende houding, 
want je eigen correcte antwoord onthoud je de rest van je leven. 
Op www.ingridlucassenmotorenautorijschool.nl staat een video 
zelfrefl ectie om te laten zien hoe je met de opnames van jouw 
lessen je eigen rijgedrag blijvend kunt beoordelen.”

Sint Agathaplein 15, Boekel  |  info@ingridlucassenmotorenautorijschool.nl
06-48712472 / 0492-771345  |  www.ingridlucassenmotorenautorijschool.nl

BRUISENDE/ZAKEN

Passie en enthousiasme
“Waarom je voor Ingrid Lucassen 
Motor- en autorijschool moet 
kiezen? Omdat je bij mij krijgt wat 
ik beloof, naast goed, vlot en veilig 
leren rijden. Natuurlijk omdat ik 
alles met ontzettend veel passie 
en enthousiasme doe. Probeer 
het dus gewoon zelf, een gratis 
proefl es behoort zeker tot de 
mogelijkheden. Leer in een prettige 
leeromgeving, afgestemd op jouw 
leerstijl, gestructureerd motor- en/of 
autorijden.”

Interesse? Kijk dan eens op onze 
website voor meer informatie!

“Blijf kritisch 
naar je eigen 

verkeersdeelname 
kijken en leer ervan!”
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TIP 1: WARM WELKOM
Natuurlijk wil je je al meteen bij 
binnen komst in de decembersfeer 
kunnen onderdompelen. Begin dan 
ook met decoreren bij je voordeur. Kies 
bijvoorbeeld voor een leuke krans aan 
je deur of sier je entree op met een 
lantaarn of kerstverlichting. Niet alleen 
leuk voor jezelf, ook je gasten zullen 
zich hierdoor meer dan welkom voelen.

TIP 2: DE KERSTBOOM
Het ware decembergevoel creëer je natuurlijk nog steeds met een 
mooie kerstboom, gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun 
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan zeker eens een 
bezoekje aan een tuincentrum bij jou in de buurt. Reken maar 
dat je hier heel veel ideeën opdoet. Geen ruimte voor een grote 
kerstboom? Een kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

TIP 3: OPEN HAARD
Behoor jij tot de gelukkigen met een open haard in huis? Steek die 
dan deze maand regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol 
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische haard of 
desnoods beelden van een smeulend haardvuur op je tv doen 
ook al wonderen.

Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.

Haal december
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TIP 4: DECORATIE
IN HUIS
Door wat (kleine) 
decoratie-elementen aan 
je normale interieur toe 
te voegen, kom je 
ongetwijfeld ook in de 

juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes 
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), 
wat kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, 
goud en groen. En het leuke is dat je hier in je eigen 
huis zo overdadig mee kunt zijn als je zelf maar wilt. 
Er is uiteindelijk maar één persoon die bepaalt wat 
jouw persoonlijke decembersmaak is: dat ben jij zelf!

TIP 5: MUZIEK
Muziek kan een sfeertje maken of breken, dus ook 
de decembersfeer. Maar ook voor muziek geldt dat 
smaak iets heel persoonlijks is. De een zweert deze 
maand bij kerstliedjes en zingt uit volle borst mee 
met Mariah Carey en Wham, de ander moet hier 
niet aan denken. Geen probleem, kies gewoon 
voor de muziek die jou het meest in de december-
mood brengt.

BRUIST/WONENSommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien niet 
eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding die ze 
hun huis in het kader van deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huis
ook wel wat ‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.december in huis

ER IS MAAR ÉÉN PERSOON DIE 
BEPAALT WAT  JOUW PERSOONLIJKE 
DECEMBERSMAAK IS: DAT BEN JIJ ZELF!
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Ons terras is weer geopend.
Genieten van het seizoen

De bladeren vallen van de bomen, de herfst is aanwezig 

en de voorbereidingen voor de winterdagen zijn al in volle 

gang. U kunt weer gaan genieten van onze speciale warme 

chocomels met als nieuwkomer de warme chocomel white 

Bueno! Met slagroom, karamelsaus, witte bueno & maltezers. 

Halverwege oktober zijn we gestart met een nieuwe lunch- 

& dinerkaart waar u ook onze heerlijke winterse gerechten 

weer terug ziet, zoals de rijkgevulde goulashsoep, ons 

stoofpotje & een huisgemaakt broodje Pulled Beef.

Op vrijdag t/m zondag zijn wij geopend voor zowel lunch 

als diner. Op deze avonden kunt u uitgebreid tafelen 

met uw gezelschap en genieten van de Shared Dining 

vleesgerechten. U kunt met uw gezelschap genieten van 

hetzelfde stuk vlees, in zijn geheel geserveerd of probeer de 

Runderij Deluxe; een combinatie van malse stukken vlees 

zoals de ossenhaas, picanha, flat iron steak en een ribeye 

steak.  

Tijdens de feestdagen zijn wij geopend op 1e & 2e 

Kerstdag, met om 13:00 uur een kerstbrunch. U kunt 

reserveren om a la carte te dineren. Meer informatie 

vindt u op www.brasseriekopofmunt.nl. Reserveren 

is al mogelijk telefonisch of online.

Ons terras is weer geopend.



Genieten van het seizoen

Kerkstraat 21, Gemert  |  0492-347371
www.brasseriekopofmunt.nl

Brasserie Kop of Munt 
stoomt zich klaar voor 
de sfeervolle & warme 
winterdagen! 



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
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

Helwig Hagelaar
06 44202044
www.odessoe.nl

Praktijk voor zelfinzicht en bezieling

veranderwerk

Elke maand
Familie-

opstellingen



Volg ons op 
Facebook en 
Instagram

Kanaalstraat 11b | 5711 ED Someren

www.winkelstraat.nl/amiezshoes

Mooie outfi t, maar geen bijpassende 
schoenen? Of misschien andersom? 
Breng dan eens een bezoekje aan 
Amiez Shoes & Fashion.

SALE
2 stuks   30%
3 stuks     40%
4 of meer  50%
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 Bel voor een gratis intake (0492) 841 294 of mail info@dstress-beauty.nl

Warme afronding  
en een mooie start!

Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen. Een tip die ik 
uit 2018 meeneem is: als je iets in je leven steeds 1% 
verbetert – of zelfs maar 0,5% - dan duurt het niet lang, 
of je bent 5%, 10% en steeds meer vooruit. Doorgaan in 
kleine stappen, dan kom je vooruit.

Ik help mensen hun gezonde kanten te versterken. 
Door inzicht te geven, in denkpatronen, communicatie 
en interacties. Door mee te helpen 
gewoontes te veranderen. Door te 
luisteren. Wij zijn je graag van dienst.

Ik wens je een fijne decembermaand 
en een prachtig 2019!

Dit jaar loopt af, en ik hoop dat het een waardevol jaar 
voor je geweest is. Beetje voorspoed, af en toe een 
tegenslag, maar alles bij elkaar oke. Of had je grote 
teleurstellingen, en moest je alles uit de kast halen om 
je hoofd boven water houden? Of is het allemaal niet 
gelukt en is de grond onder je voeten weggeslagen?

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

Alternatieve 
oudejaarsavond-tip: 

Pieter Derks – 
Walvisprotocol, via 

Youtube.com

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

Volg ons op social media @NederlandBruist

B R U I S T

NEDvol verwachting
klopt ons hart

December

Decemberstress:
een kaarsje

met een

burn-out...
Een heel

maak er
iets moois van!

nieuw jaar,
JANUARI

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!



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
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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!



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 zijn privacy en aandacht de kernvoorwaarden, 
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



Lekker anders. Betaalbaar 
met een vleugje sjiek!

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

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

ECHTE PERMANENTE MAKE-UP
Bij Beautysalon Sandra bent 
u van harte welkom. Ook voor 
permanente make up die 
ook echt permanent is. Denk 
daarbij aan eyeliners. Eyeliners 
die goed zijn aangebracht, 
accentueren de ogen. Deze 
worden op de wimperlijn 
aangebracht zodat ze in lengte 
van jaren de ogen liften.

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Stuur alle gegevens en een foto naar events@nederlandbruist.nl
Indien mogelijk plaatsen wij jouw evenement dan in 

onze magazines en/of op de Facebookpagina’s.

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen

Evenement
promoten 

doe je in Bruist!

Je eigen



S.S.P.A. Springwedstrijden  
voor paarden
27 t/m 30 december. 
Vierdaagse indoor 
springwedstrijden voor paarden in 
diverse klassen. Manege Heijligers, 
Hippisch Parc Asten, Reeweg 3, 
Asten. www.manege-heijligers.nl
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DECEMBER 2018

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

ASTEN

DEURNE

Groot Kerst Erato
13 en 14 dec om 20.30 uur,  
16 dec om 17.00 uur. Groot 
Kerst is de Kerst op z'n nieuwst. 
Ontstaan uit samenwerking tussen 
Erato, Nota Feliz en de Pandoer. 
Met de perfecte balans tussen 
oude kerstnummers in een frisse 
jas en jonge sprekers in een 
warme trui. Regie en dirigent 
Jennemieke Snijders. De Pandoer, 
Vorstermansplein 24, Asten-
Heusden. www.eratoheusden.nl

Kerstconcert AGK Puur Sangh Asten 
Zo 23 december, aanvang 14.30 
Thema: Weihnachtsoratorium 
van J.S. Bach. Orkest: Brabant 
Sinfonia. Met diverse solisten. H. 
Maria Presentatie Kerk, Kerkstraat, 
Asten. www.puursangh.nl

Museum in Wintersfeer 
26 december 2018 t/m  
6 januari 2019. Er zijn winterse 
taferelen, kinderactiviteiten, 
rondleidingen en optredens, model 
spoortrein, etc. Museum Klok & 
Peel, Ostaderstraat, Asten.  
www.museumklokenpeel.nl

Familievoorstelling ‘De 
waanzinnige boomhut van 13 
verdiepingen’
Zo 16 december, 14.00 uur
Waanzinnige theatervoorstelling 
voor kinderen vanaf 5 jaar vol 
krankzinnige humor en magische 
theater tovenarij. 
Cultuurcentrum Martien van 
Doorne, Martinetplein 1, Deurne 
www.ccdeurne.com

Koopzondagen Kerst
Zo 16 en 23 december
12.00-17.00u 
Kom helemaal in kerstsfeer tijdens 
de koopzondag in Centrum Deurne 
met de leukste kerst-aanbiedingen 
en sfeervolle kerstmuziek. Gratis 
parkeren. www.dasmooideurne.nl 

ATB-tocht
Zo 23 december start tussen 
8.00-10.00 uur
Mountainbiken in de bossen en 
velden van de gemeente Deurne. 
Afstanden 25 - 45 - 65 km. 
Startlocatie: Sportpark 
"Leeuwkensbroek", Kuilvenweg 9, 
Deurne www.twcdewekkers.nl

Tentoonstelling Jozef Cantré 
(1890-1957), beeldhouwer en 
houtsnijder
Hele maand december wo t/m zo 
12.00-17.00 uur
Museum De Wieger, Oude 
Liesselseweg 29 Deurne  
www.dewieger.nl 
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WWW.VVVDEPEEL.NL

Kijk ook eens op www.vvvdepeelshop.nl

•  Peelsneukelen

• IJsfestijnen

•  Wintershoppen met kerstmarkten

 en nog veel meer!

Asten Deurne, Helmond,  
Gemert-Bakel en Laarbeek

Volop activiteiten in De Peel          in de feestmaand

Cadeaukaarten voor de feestdagen vind je bij de VVV!



Wandeltocht in de griebelgrauw
30 december 2018, start is 
tussen 15.30 en 17.30 uur.  
Voor de zesde keer organiseren de 
boeren en tuinders van Gemert-
Handel een wandeltocht in de 
schemering; de wandeltocht in 
Griebelgrauw. De gehele tocht 
is verlicht met kaarsjes en voert 
langs de mooie kapelletjes die 
Gemert rijk is. Route 6 of 9 
kilometer. Deelname is gratis. Start 
Boerenbondsmuseum, Pandelaar 
106 te Gemert.

over de markt wandelt en de 
muziekensembles die hun warme 
klanken verspreiden onder de 
markthal. Brandevoort, Helmond. 
www.dickensnight.nl 

Koopzondagen in december
2, 16, 23 en 30 december 
gezellig kerstinkopen doen op 
de koopzondagen in Helmond 
Centrum. www.helmondcentrum.nl

New Years Eve - Studio 54 Party
Maandag 31 dec. vanaf 22.00 
uur. New Years Eve in de 
Cacaofabriek betekent een Studio 
54 sfeer en setting met vele leuke 
extra's, champagne, een verlichte 
dansvloer, de beste DJ's en dus 
geweldige dansmuziek. Voldoende 
ingrediënten dus voor een 
onvergetelijk oud en nieuw disco 
feest! Cacaofabriek, Helmond. 
www.cacaofabriek.nl/pop
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Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

DECEMBER 2018GEMERT-BAKEL

HELMOND

Ja zuster, nee zuster 
8, 9, 13 december, aanvang 
20.15 uur. Toneelvoorstelling Ja 
zuster, nee zuster van Annie MG 
Schmidt door ’t Gat (Gemerts 
Amateur Toneel). De Eendracht, 
Gemert www.gattoneel.nl 
 
 

Winterpleinfestijn Gemert
15 december 2018 t/m 6 januari 
2019. Schaatsen op het dorpsplein 
van het Boerenbondsmuseum 
tijdens het Winterpleinfestijn. 
Discoschaatsen op 15, 22, 29 
december van 18.00 tot 21.00 uur 
en op 5 januari.  
www.winterpleinfestijn.nl 

Kerst event 2018
23 december, 12.00-17.00 
uur. De 7e editie met nog meer 
entertainment, muziek, beleving 
en heel veel kramen. Op het 
traject Nieuwstraat, Kerkstraat 
en Ridderplein zal er van weer 
van alles te zien zijn, met als 
hoogtepunt om 12.30 de intocht 
van de Kerstman met zijn elven. 

Schaatsbaan Helmond Centrum
7 december 2018 t/m 6 januari 
2019. Bezoekers uit Helmond en 
omstreken weer volop genieten van 
schaatspret midden op de Markt in 
Helmond. Een 400m2 overdekte en 
gezellig aangeklede schaatsbaan. 
Markt, Helmond. www.
schaatseninhelmond.nl

Dickensnight 
Zondag 16 december,  
14.00-20.00 uur. De sfeer 
van Dickensnight Brandevoort 
wordt bepaald door drie 
hoofdingrediënten: de aankleding, 
de koopwaar èn het vermaak. 
Denk aan de koortjes die mooie 
Christmas Carols zingen, de 
norse Ebenezer Scrooge die 



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 
e.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!

genieten 
restaurant 
koffie 
lunch

diner 
borrel 
hoeve 
natuur 

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

Maak kans op:

dinercheque  
t.w.v. € 50,-
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Hoijserstraat 20, Someren  |  0492 331 475 
info@hoijsehoeve.nl | www.hoijsehoeve.nl
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Van Gentstraat 13, Helmond
0492-350186  |  info@noor-rijopleiding.nl
www.noor-rijopleiding.nl

rijbewijs 
opleiding 
auto 
lessen 

praktijk 
theorie 
kenteken 
seat

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

Maak kans op:

korting op elke 
gewenst pakket

 t.w.v. € 75,-
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Door onze jarenlange ervaring en expertise besteden wij veel 
aandacht aan de ontwikkeling van je verkeersinzicht en het 
zelfstandig rijden. 

Zodra je de auto goed kunt bedienen, motiveren wij je om je 
beslissingen zoveel mogelijk zelf te nemen. Uiteraard krijg je 
alle hulp die je nodig hebt en zal de verkeersveiligheid nooit 
in gevaar komen. Je hebt een vaste instructeur en rijdt in een 
vlotte auto. Je kunt bij ons kiezen voor een Rijopleiding in 
stappen (RIS) en daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in het 
begeleiden van mensen met autisme, ADHD en faalangst.

Kijk op onze website voor meer informatie!

Jij wilt je autorijbewijs halen? 
Ontdek wat de zorgvuldig 
ontwikkelde opleiding van 
Noor Rijopleiding voor jou kan 
betekenen. Wij bieden rijlessen 
voor iedereen van elk niveau aan.

Noor 
Rijopleiding

Van Gentstraat 13, Helmond
0492-350186  |  info@noor-rijopleiding.nl
www.noor-rijopleiding.nl

t.w.v.
Rijopleiding

Van Gentstraat 13, Helmond

t.w.v. € 75,-

Van Gentstraat 13, Helmond

t.w.v.

Van Gentstraat 13, Helmond
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www.vanmossel.nl/ford

Van Mossel Ford Den Bosch
Afrikalaan 2
T: 073 648 70 10

Van Mossel Ford Veghel
Vanderlandelaan 1
T: 0413 36 49 26

DE GEHEEL VERNIEUWDE

FOCUS WAGON
PUUR RIJPLEZIER...

€ 24.765
V A N A F P R I J S

€ 333 P/M 
P R I VAT E  L E A S E

Van Mossel Ford Eindhoven
Meerenakkerweg 3A
T: 040 800 19 70

Van Mossel Ford Helmond
Varenschut 17J
T: 0492 21 40 10

Adv. 1-1 Ford Wagon BRUIST.indd   1 07-11-18   14:15




