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GaastraShop nu 
online

met 50% 
kortingMet de kleding van Gaastra 

komt u altijd sportief voor 
de dag! Gaastra maakt een 
mooie collectie casual 
kleding en is sterk in 
jassen, fl eecevesten 
en softshells in mooie 
kwaliteiten en frisse 
kleuren. De kleding van 
Gaastra is sportief, 
comfortabel en ideaal om
prettig in te bewegen.

Bekijk onze Gaastra 
collectie online en 
ontvang korting met 
promocode BRUIST!

NAUTIC FASHION.ONLINE is 
een Nederlandse online outlet 
van het maritieme en nautisch 

georiënteerde outdoor modemerk 
GAASTRA.

We richten ons op het aanbieden 
en leveren van stijlvolle

producten voor
outdooractiviteiten 

tegen geweldige prijzen.

 50%
PROMOCODE: BRUIST 

SHOP NU OP
NAUTIC FASHION.ONLINE

Deal

hello@nauticfashion.online

NAUTIC FASHION.ONLINE

korting

B R U I S T



HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

Boek  nu!
Jouw  vakantie

begint  hier!

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een hotel in Playa d’en Bossa, het 

grootste en populairste toeristenstrand van het eiland Ibiza. Dit 

4 sterrenhotel is ideaal voor gasten die willen genieten van een luxe 

verblijf op Ibiza. Het heeft grote, uitnodigende kamers die opvallen 

door hun zorgvuldige inrichting, met een moderne avant-gardestijl 

waarin speciale aandacht is besteed aan details. Als je graag 

nieuwe gerechten probeert, kun je de beste lokale en internationale 

gastronomie proeven in onze restaurants en bars. Alles wat je nodig 

hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!



VOORWOORD/FEBRUARI

we je ook nu weer heel wat te vertellen over tal van 
bruisende onderwerpen. Vertelden we vorige maand 
bijvoorbeeld nog dat ‘groen wonen’ – in de zin van 
duurzaam wonen – de trend was, deze maand 
vertellen we je meer over het letterlijk wonen tussen 
het groen. Want ook dat is dit jaar dé trend. Op naar 
het tuincentrum dus en tover jouw huis om tot je 
eigen private jungle. Verderop in dit magazine geven 
we je hiervoor maar al te graag wat inspirerende tips. 

Vier het leven en vier de liefde!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
All you need is love! De Beatles zongen het ooit al 
en nog steeds ‘predikt’ Mister Love Robert ten Brink 
dit met grote regelmaat op de Nederlandse televisie. 
En geef ze eens ongelijk... Liefde is toch ook een 
van de belangrijkste dingen in het leven?! De liefde 
mag wat ons betreft dan ook zo vaak als mogelijk 
gevierd worden. Gelukkig doen we dat deze 
maand wereldwijd weer massaal op Valentijnsdag. 
En wij vieren die liefde met jullie mee!

Natuurlijk draait deze nieuwste editie van Bruist 
niet alleen om de liefde. Zoals elke maand hebben 
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Beauty Education  |  Deel 7, Gemert  |  06-28555617
info@beautyeducation.nl  |  www.beautyeducation.nl

Word een 

topstylist
Les krijgen van een Nederlands kampioen? Het 
klinkt als een droom, maar het kan werkelijkheid 
worden. Kim van Grinsven heeft als kapster, lash 
styliste en nagelstyliste meerdere prijzen in de 
wacht gesleept en staat bij Beauty Education 
klaar om haar passie over te brengen op jou. 

Kim vond haar geluk 14 jaar geleden in het kappersvak. Ze 
opende vol liefde en passie een eigen kapsalon. Om deze 
salon uit te breiden volgde ze ook een opleiding tot lash 
styliste en nagelstyliste. Dit vormde het succes achter Kim’s 
Salon. Beauty Education is een nieuwe uitdaging voor Kim, 
waar ze alle tips en tricks aan jou wilt overbrengen, zodat 
ook jij je passie achterna kunt gaan.

Een opleiding bij Beauty Education levert je veel op. Zo kan 
je met de geleerde vaardigheden aan de slag in het werkveld 
als kapper, lash stylist en/of nagelstylist, maar ook make-up. 
Het levert je zelfs een certifi caat of diploma op. 

Wacht daarom niet langer en neem vandaag 
nog contact op met Kim. Wie weet ga jij dan 
binnen enige tijd door het leven als topstylist! Wacht niet 

langer en 
bel nu!

42

Lekker en koolhydraatarm koken 
Dat kan met PowerSlim

met mate. Ik kies nu veel bewuster 
wanneer ik mezelf dit toelaat. En 
stel mezelf de vraag of ik het echt 
heel erg lekker vind of dat ik er 
gewoon zin in heb. Dit PowerSlim 
avontuur heeft me bewuster 
gemaakt wat ik mag en kan eten en 
hoe ik toch kan genieten. Ik weet 
hoe hiermee om moet gaan en heb 
ik verantwoorde alternatieven, en 
dat gaat prima!”

Wat wil jij bereiken? Neem 
contact op met Steffi e 
Keukens en kom gerust eens 
langs voor een vrijblijvend 
gesprek.
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En dan bedoelen we wonen in een huis vol groene 
planten, want ook dat is een van de trends voor 2020. 
Om precies te zijn: groene (niet bloeiende) planten 
met grote bladeren die jouw huis het hele jaar door de 
uitstraling geven van jouw eigen ‘private jungle’. Kies 
bijvoorbeeld voor een Monstera (gatenplant), palm, 
Alocasia (olifantoor) of Pilea (pannenkoekenplant). 
En ook cactussen en vetplantjes doen het bijzonder 
goed binnen deze trend, klein of groot, alleen of 
meerdere bij elkaar, maar net wat jij het mooist vindt. 

De juiste verzorging
Als je dan kiest voor al dat groen in je huis, is het 
natuurlijk wel belangrijk dat het ook echt groen 
blijft. Sommige planten hebben voldoende aan 
alleen wat water op zijn tijd, anderen hebben meer 
verzorging nodig. Internet kan hiervoor natuurlijk 
een  eenvoudige bron van informatie zijn, maar bij 
een goed tuincentrum kunnen ook de medewerkers 

Wil jij meer weten over de planten- en bloementrends voor 2020? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd 
wel een specialist in jouw regio die je hier uitgebreid over kan informeren.

Verander je huis in een 
trendy jungle

In de vorige editie van Bruist vertelden we het al: groen wonen is de trend. 
Vorige maand doelden we daarmee specifi ek op duurzaam wonen, dit keer 

willen we het echter hebben over letterlijk wonen tussen het groen.

je meer vertellen over de verzorging van jouw aan-
koop, zodat je zo lang mogelijk van je groene huis 
kunt genieten.

Nooit uit de mode: rozen
Ook op het gebied van bloemen kent 2020 
natuurlijk weer de nodige trends. Je bloemist kan 
je hier ongetwijfeld meer over vertellen. Maar het 
belangrijkste blijft dat je kiest voor een boeket dat 
jij echt mooi vindt en dat bij jou of degene voor 
wie je het koopt past. Maar als we je dan toch 
een tip mogen geven: het is natuurlijk februari, 
de maand van Valentijnsdag en bij deze dag van 
de liefde horen... rozen! Wat ons betreft een trend 
die nóóit uit de mode zal raken. Verras je geliefde 
met één enkele roos of een prachtige bos rozen 
(eventueel aangevuld met wat groen) en diens dag 
kan zeker  niet meer stuk. De liefde mag immers 
gevierd worden!

BRUIST/WONEN

WONEN 
TUSSEN HET 

GROEN
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Waarom heb je gekozen voor PowerSlim?
Mijn hele leven kamp ik met overgewicht. Meerdere 
keren ben ik gewicht verloren door op dieet te gaan, 
maar dit zat er altijd net zo snel weer aan. Het lukte 
me maar niet om op eigen kracht mijn eetpatroon en 
levensstijl aan te passen. Ik was er helemaal klaar 
mee! Dit keer wilde ik het anders aanpakken! Een 
kennis vertelde mij over het PowerSlim-programma, 
dat je volgt onder persoonlijke begeleiding van een 
coach. Misschien was dat wel wat ik nodig had, een 
coach die me het juiste zetje kon geven. 

Ik ben direct op zoek gegaan naar een coach bij mij 
in de buurt en heb ik een afspraak gemaakt. 
Na het intakegesprek ben ik de volgende dag meteen 
begonnen met het PowerSlim programma.
   
Wat vond je van de PowerSlim producten?
 Ik ben gek op zoetigheid en vond het dan ook heel 
fi jn dat er genoeg verantwoorde zoete tussendoortjes 

waren, zoals koeken en wafeltjes. Zo kon ik 
me toch aan een koolhydraatarm eetpatroon 
houden, maar ondertussen gewoon blijven 
genieten van iets lekkers! Samen met mijn coach 
hebben we lekkere recepten samengesteld voor 
het diner.
 
 Hoe bleef je gemotiveerd? 
Iedere week zag ik het getal op de weegschaal 
dalen! Dat gaf mij de motivatie om door te gaan. 
Als ik mijn doel zou behalen, zou dat echt een 
mijlpaal voor me zijn. Dat was me al jaren niet 
gelukt. Maar nu lukte het wel! Het ging zelfs zo 
goed dat ik na het behalen van mijn doel door 
ben gegaan. Het ging immers zo goed! 
 
Wat heb je geleerd van het PowerSlim 
programma?
Ik heb veel geleerd over voeding en weet nu dat 
ik best een keer iets lekkers mag eten, maar 

Eigenaar: Steffi e Keukens
BodySize Diëtistenpraktijk
Heuvelstraat 16, Deurne
06-28898024
www.body-size.nl

Steffi e Keukens is diëtist, PowerSlim coach en emotie-
eten de baas specialist. In haar diëtistenpraktijk in 
Deurne begeleidt ze met name cliënten die graag van hun 
overtollige kilo’s af willen, waarbij eten weer genieten wordt 
in plaats van een constante strijd.

Lekker en koolhydraatarm koken 
Dat kan met PowerSlim

Sanne Crijns

Lekker en koolhydraatarm koken 
Dat kan met PowerSlim

met mate. Ik kies nu veel bewuster 
wanneer ik mezelf dit toelaat. En 
stel mezelf de vraag of ik het echt 
heel erg lekker vind of dat ik er 
gewoon zin in heb. Dit PowerSlim 
avontuur heeft me bewuster 
gemaakt wat ik mag en kan eten en 
hoe ik toch kan genieten. Ik weet 
hoe hiermee om moet gaan en heb 
ik verantwoorde alternatieven, en 
dat gaat prima!”

Wat wil jij bereiken? Neem 
contact op met Steffi e 
Keukens en kom gerust eens 
langs voor een vrijblijvend 
gesprek.
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit 

jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #PINK KUSSEN 

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op een 
Paradise PINK kussen
t.w.v. € 32,- 
Zacht velours kussen met

aan beide zijden een mooie

Paradise-print erop. 

60 cm x 40 cm. Aangeboden

door Liv'in Room 121 in Antwerpen. 

www.livinroom121.be

win
Paradise PINK kussen

Zacht velours kussen met

aan beide zijden een mooie

60 cm x 40 cm. Aangeboden

BEAUTY AWARD WINNER
MGC Derma staat voor pure en luxueuze huidverzorgings-

producten. Het merk is ontwikkeld door experts op het gebied 
van natuurlijke huidverzorging en ze hebben gebruik- 
gemaakt van de meest hoogwaardige ingrediënten. 

www.mgcderma.nl

BEAUTY AWARD WINNER

Verwen  jouw
val entijn! 

Ga naar www.nederlandbruist.nl/lezersacties

SHOP JOUW  
GAASTRA 
MODE MET 
PROMOCODE 
BRUIST

50% KORTING MET DEZE

DealB R U I S TSUSTOILABLE: NATUURLIJK PUUR!
Goede huidverzorging kan ook met pure, natuurlijke producten. Geen 

gedoe met toevoegingen, kleuren en geuren. De producten van 
sustOILable bieden uitstekende verzorging voor het hele lichaam: 

Verzorgende huid- en haarolie (in navulbare pipet fl esjes), handgemaakte 
stukken zeep, heerlijke geurolie en natuurlijk wasmiddel (wasnoten).

www.sustOILable.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy 
uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de 
hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v.
#PEACH BLOSSOM naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
Peach Blossom Smooting 
Body Wash.
Verras jouw valentijn met deze 
heerlijke body wash op basis van 
perzikenbloesem. Geniet van een 
verzorgde en gehydrateerde huid 
met deze Body Wash van O’right.

 van Nederland Bruist en van de glossy 

Peach Blossom Smooting 

Verras jouw valentijn met deze 
heerlijke body wash op basis van 
perzikenbloesem. Geniet van een 
verzorgde en gehydrateerde huid 
met deze Body Wash van O’right.

Verwen  jouw
val entijn! 

LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van de glossy uit jouw regio. Tag je vrienden in dit bericht, zodat zij ook op de hoogte zijn van deze leuke actie! Of stuur je gegevens o.v.v. #RUGZAK naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een 
mooie, sterke rugzak
t.w.v € 49,99
Maak de blits met 
deze rugzak gemaakt 
van soepel canvas, 
stijlvol met subtiele 
details. En... hij is
waterafstotend!

Deal

Verblijf in een prachtig complex met 
een zwembad en een geweldig uitzicht.
1-slaapkamerappartement € 85,- per nacht*
2-slaapkamerappartement € 105,- per nacht*

BRUISTDealNeem jouw valentijn
mee naar Gran Canaria

Ga naar www.nederlandbruist.nl/lezersacties
en reserveer met promocode BRUIST

WHERE STYLE MEETS 
COMFORT!

Deze eetkamerstoel doet je hart 
sneller kloppen. Het zwart metalen 

frame is gecombineerd met een 
comfortabele zitting bekleed met 
een velours stof in diverse trendy 
kleuren. Om urenlang samen met 
jouw valentijn te genieten van een 

romantische avond. 
www.livinroom121.be
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Leef vanuit liefde
Als je je ogen sluit en je hart opent, dan verdwijnen je 
gedachten. Op dat moment ben je in je hart en dan zie je 
alleen liefde. We willen liefde zien met onze ogen, maar dat 
lukt niet. Alleen ons hart kan liefde zien. Laat je gedachten 
los, wees in dit moment en laat alles zijn zoals het is. Dat is 
liefde.

‘Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor 
de ogen onzichtbaar’, schreef Antoine de Saint-Exupéry 
in De kleine prins, een van mijn favoriete boeken. Zolang 
wij niet kijken met ons hart, maar de wereld om ons heen 
alleen aanschouwen door onze ogen, zullen we geen vrede 
vinden. Wees vandaag vriendelijk en verdraagzaam naar 
jezelf en naar anderen. 

Leef vanuit liefde.

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Leef vanuit liefde en je zult je gelukkig voelen. 
Liefde heeft geen oordeel, liefde is. Liefde maakt 
je puur, vermindert pijn en problemen, liefde is 
alles en alles is liefde. 

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

méér dan
NATUURSTEEN

Maak van 

uw interieur

iets exclusiefs 

van Kessel

1514



DITJES/DATJES

  Dit jaar telt februari niet 28 maar 29 dagen.
 Deze schrikkeldag is ooit ingevoerd omdat anders 
   de lente steeds vroeger zou beginnen.
14 februari vieren we wereldwijd de liefde, het is Valentijnsdag.
 In een kamer met planten werkt je geheugen maar
    liefst 20% beter.
 De geboortesteen voor februaribaby’s is de amethist,
  deze steen symboliseert moed en klasse. 
Rode rozen staan voor romantiek, gepassioneerde liefde
  en verleiding. Geef je je geliefde 1 rode roos, 
 dan wil dat zeggen: ik houd nog steeds alleen van jou!
  Mensen die in februari (of januari) geboren zijn, hebben
   volgens een onderzoek meer kans om beroemd te worden.
       Het verzorgen van planten blijkt een perfecte manier
  te zijn om stress te verminderen.
   4 februari is het Wereldkankerdag. Op deze dag wordt
    wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker.

BLAUW JUNIORSTORE
Onze merken zijn o.a.:

POSTELSTRAAT 25C SOMEREN  |  0493490969

Zadig&Voltaire
Scotch&Soda

NIK&NIK
Lyle&Scott
CHAMPION

Airforce
Street Called Madison

BY-BAR
Le Temps des Cerises
American Outfitters

W W W . B L A U W J U N I O R S T O R E . N L

Wij helpen u graag met 
passie voor ons vak!

Kom gezellig langs en 
kijk wat wij voor u hebben!!

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

17



Joris Jan Bos Photography

DE KRACHT
VAN PERFECTE  

KOSTUUMS

De kostuums spelen een belangrijke rol in de 
voorstelling. “De dansers worden uitgedaagd om 
op topniveau te dansen. Wij mogen hen daar niet 
bij hinderen, wat betekent dat de kostuums perfect 
om het lichaam moeten, zitten zodat ze vrij kunnen 
bewegen”, vertelt Yolanda Klompstra gedreven. 
Samen met haar team is zij verantwoordelijk voor 
de kostuums van NDT. “Tegelijkertijd moet het 
er natuurlijk wel goed uitzien en recht doen aan 
het beeld dat de betreffende choreograaf én de 
ontwerper voor ogen hebben. Dat is en blijft een 
geweldige uitdaging.”

Creativiteit
Ook voor Sometimes, I Wonder, dat in feite drie 
aparte voorstellingen van Kylián omvat, mogen 
de naaisters weer veel mooie dingen maken. 
“Denk aan korset jasjes en een grote, roze, zijden 
rok met  meer  lagen  voor Bella Figura, stijlvolle, 

Op 6 februari 2020 gaat Sometimes, I Wonder in première in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. 
Kaarten zijn te koop via www.ndt.nl. 

NEDERLANDS DANS THEATER

Sometimes, I Wonder
Nederlands Dans Theater (NDT) bestaat zestig jaar. Dit wordt gevierd met de prachtige 

dansvoorstelling Sometimes, I Wonder. Deze is volledig opgedragen aan Jiří Kylián, een van de 
meest diepzinnige, toonaangevende kunstenaars uit de geschiedenis van NDT. Zijn creatieve 

visies hebben het gezelschap naar ongekende hoogte gebracht.

Victoriaanse kostuums voor Claude Pascal en fi jn 
geplisseerde, tweekleurige jurkjes voor Vanishing 
Twin. We kunnen er al onze creativiteit in kwijt en 
spelen met kleuren en materialen.”

Tot het allerlaatste moment
“Als kostuummaker blijf je eigenlijk altijd bezig. 
Soms is een danser bijvoorbeeld afgevallen en 
moeten we de tailleband weer innemen. Vandaar 
dat we ook die laatste week, tot vlak voor de 
première, met onze naaimachine klaarzitten in het 
Zuiderstrandtheater om de laatste aanpassingen 
te kunnen doen. Het is keihard werken, maar 
ontzettend leuk om te doen. Je moet ook echt een 
passie hebben voor dit  veeleisende vak, anders 
houd je het niet vol. We zijn allemaal superblij als 
het weer gelukt is. En tijdens de première is het ook 
voor ons genieten geblazen, dan zien we waar we 
het allemaal voor hebben gedaan!”

1918



Vrijblijvend advies van 
onze cosmetisch arts? 
Boek dan nu een gratis 
afspraak.
 

www.silkbeautynails.nl - info@silkbeautynails.nl -
  06 37 23 05 87

Nachtegaallaan 2C  Beek en Donk

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

Concetta Trovatello en Peter Verstappen zijn twee 
bevlogen familierechtadvocaten, die ruim 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.

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

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

je moet ervan 
houden!

Liefde,
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN THOMAS VERBOGT
De hoofdpersoon in de nieuwe roman van 
Thomas Verbogt wil graag een verbond 
vormen met Sander, zijn pleegbroer, maar 
dat lukt niet. Er staat iets in de weg, iets 
wat hij niet kan duiden, maar wat hem een 
leven lang achtervolgt. Wanneer hij 
afscheid neemt van zijn ouderlijk huis en 
daarmee ongewild ook zijn grote liefde uit 
het oog verliest, begint hij aan de zoektocht 
naar zijn eigen leven. Die zoektocht is 
onlosmakelijk verbonden met het geheim 
dat tussen Sander en hem in stond. Als je 
de stilte ziet is een diep ontroerende roman 
over verlangen, vluchtigheid en betekenis 
geven aan het leven. Vanaf 24 februari 
verkrijgbaar bij de boekhandel.

D

14, 15 en 16 februari vindt in Delft 
weer het grootste indoor blues- 
festival van Nederland plaats. De 
programmeurs stellen ieder jaar 
een divers programma samen 
waarin verschillende bluesstijlen te 
beluisteren zijn. Bij de ruim dertig 
locaties hoor je onder andere delta 
blues, Chicago blues, Texas & 
Westcoast blues, jump'n'Jive, 
bluesrock, Americana, rock-a-billy 
en versterkte en akoestische 
livemuziek. Volop variatie dus!
Naast alle gratis toegankelijke 
optredens, staan tijdens deze 22e 
editie eveneens bijzondere specials 
op het programma, waaronder een 
speciale fi lmvertoning in fi lmhuis 
Lumen, theatervoorstellingen in het 
Rietveld Theater, een gospel-
optreden in de Maria van Jessekerk 
en een mondharmonica workshop.
Meer info op www.delftblues.nl

 AGJE UIT
BLUES 
FESTIVAL DELFT

Deze fi lm volgt Buck, een hond met een groot 
hart. Zijn normale huisdierenbestaan in 
Californië komt op z'n kop te staan wanneer 
hij tijdens de goldrush aan het einde van de 
negentiende eeuw naar de wildernis van de 
Alaskaanse Yukon wordt gestuurd. Buck 
word de minst ervaren toevoeging aan een 
hondensleeteam dat post moet gaan bezorgen. 
Later groeit de heldhaftige hond uit tot de 
leider en beleeft hij het avontuur van z'n leven. 
Op deze manier vindt Buck zijn ware plek in 
de wereld en wordt hij eindelijk z'n eigen baas.
THE CALL OF THE WILD is vanaf 
19 februari te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE CALL
OF THE WILD

Beleef het zelf! Ontwaak, ontmoet, laat los, vertrouw en ga op weg.

Meer weten? Neem gerust contact op!  Liefs Miriam

De plek waar je thuis mag komen bij jezelf

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

HOLISTISCHE GELAATSBELEVING ENERGETISCHE MASSAGE ENERGIEWERK

De behandelingen die ik verzorg bieden, naast diepe ontspanning, ondersteuning op fysiek en 
emotioneel niveau. De toegepaste behandelmethodieken en middelen hebben als doel het verzachten of 

verlichten van lichamelijke en emotionele ongemakken. 
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 Nieuw kleursysteem: Beauty Fusion 
 Deze kleuring voldoet aan de wensen en 
eisen van de toekomst. Het is een 
prachting kleursysteem die ons meerdere 
mogelijkheden geeft om prachtige diepe 
en glanzende kleuren te maken, om kleur 
te neutraliseren zoals we vaak met blonde 
kleuren willen zien en is natuurlijk 
grijsdekkend.

99% organic, chemicaliën als cocamide 
dea en mea zijn weggelaten evenals 
alcohol. Maar met 3x meer pigmenten! 

 Kom kennismaken met deze fantastische 
kleur en onze kleurkennis en inspiratie! 
Maak online je afspraak via 
www.morfose.nl voor een 
kleurbehandeling.

Neem deze advertentie mee bij je 
bezoek, of neem er een foto van die je 
ons kan tonen. Je krijgt hiermee in 
februari € 5,- korting op je kleuring met 
de Beauty Fusion.  

 Let op: Alleen op vertoon van deze 
advertentie uit Bruist februari 2020 geldig.
Niet geldig in combinatie met andere acties.
 

Verdonckstraat 1c, 
Someren  0493 - 495832 

info@morfose.nl
www.morfose.nl

Morfose Kappers is het 
professionele kapsalon voor 
hem en haar in Someren. 

Onze hairstylistes en 
topstylisten hebben kennis 
van (haar)zaken. Dat gaat 

niet vanzelf. Daarvoor volgen 
we de laatste trends, de 

juiste cursussen en leerzame 
workshops voor. Die kennis 
resulteert in jouw stijl, jouw 
sfeer en jouw kapsel en is 

dus onze kracht.

Wij presenteren 
ONS NIEUWE 
KLEURSYSTEEM 

van onze vertrouwde kleurleverancier Artego
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Op zoek naar een locatie in Asten om heerlijk te lunchen of gewoon even wat te drinken? 
Loop dan zeker eens binnen bij Brownies&downieS aan het Koningsplein. “Niet alleen 
onze broodjes zijn bijzonder, ook onze mensen”, vertelt eigenaresse Anke Joosten trots.

Voor wie het concept van Brownies&downieS (nog) niet 
kent: “Ik omschrijf ons altijd als lunchcafé waar mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt werken”, begint 
Anke haar enthousiaste verhaal. “In feite is het voor hen 
een vorm van dagbesteding, maar ze zien het echt als 
hun werk en dat maakt mijn team trots en gemotiveerd.”

Puur
Of je het concept van deze franchiseformule nu wel of 
niet kent, iedereen is welkom bij Brownies&downieS. “Ik 
wil onze gasten graag laten zien dat iedereen zijn 
kwaliteiten heeft. Dat bij ons een andere doelgroep werkt 
dan bij de meeste andere horecagelegenheden heeft 
totaal geen invloed op wat je van ons mag verwachten. 
Wat wij serveren is bijzonder en door ons team zelf elke 
dag weer vers bereid met de beste ingrediënten. 
Brownies&downieS staat namelijk voor puur; puur in al 
haar facetten. Pure mensen, pure producten.”

Lunchen en meer
“Ik ga elke dag weer met heel veel plezier naar 
mijn werk”, vertelt Anke met een glimlach op 
haar gezicht. “Geen dag is hetzelfde en dat komt 
voor het grootste deel door het team. Zij maken 
elke dag bijzonder en dat ervaren ook onze 
gasten. In de twee jaar dat ik deze zaak nu run, 
hebben we al een trouwe vaste gastenkring 
opgebouwd en elke keer weten ook weer nieuwe 
mensen ons te vinden. Voor een heerlijke lunch, 
een vers gezet kopje koffi e of een lekker gebakje. 
Daarnaast verzorgen wij ook nog lunches op 
locatie en kun je bij ons in de zaak je feest vieren. 
Er is zo veel meer mogelijk dan je in eerste 
instantie misschien denkt…”

‘De mensen maken het bijzonder’

Bedrijf: Brownies&downieS Asten  |  Eigenaar: Anke Joosten 
Koningsplein 6, Asten  |  www.browniesanddownies.nl  |  0493-724900

‘De mensen maken het bijzonder’ BRUISENDE/ZAKEN

Puur genieten!
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BEAUTY/NEWS

Februari is de maand van valentijn. Pak 
dus dit moment en laat je partner, familie 
en vrienden weten wat ze voor je betekenen. 
Een beetje extra liefde doet wonderen.

7. Rouge Pur Couture Collector van Yves Saint Laurent, € 38,70  www.ysl.com
8. Revitalift Red Cream van L’Oréal Paris, € 24,95  www.loreal-paris.nl

9. Tas Florian Fire van SMAAK Amsterdam, € 249,-  www.smaakamsterdam.nl
10. Fruit kiss caring lip balm van essence, € 1,59  www.essence.eu

11. Olympéa Onyx Eau de Parfum 80ml van Jean Paul Gaultier, € 109,25  www.douglas.nl
12. Sneakers van s’Oliver Women, € 89,95  www.soliver.nl

All you need is... love
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1. Amor Amor Eau de Toilette van Cacharel, vanaf € 42,-  www.iciparisxl.nl
2. Body van Leg Avenue, € 40,95  www.legavenue.eu

3. Showergel van de Hema, € 4,-  www.hema.nl
4. Kalan, € 210,-  www.parfumerie.nl

5. Scandal’Eyes Volume on Demand Mascara van Rimmel, € 15,99  www.rimmellondon.nl
6. essie limited valentine’s day collection, € 9,99  www.essie.nl

All you need is... 
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Albert van Cuijckstraat 4, Asten
06 470 923 74

www.beautysalonsandra.nl

ALTIJD VERZORGD
VOOR DE DAG KOMEN?

Eyeliner
Eyeliners die goed zijn aangebracht, accentueren de ogen. Het is ook 
mogelijk om door een goed aangebrachte eyeliner een neerwaartse ooglijn 
te corrigeren, de ogen worden als het ware gelift. Het is belangrijk dat de 
eyeliner niet buiten de wimperlijn wordt geplaatst, omdat in de loop der 
jaren een neerwaarts effect zal ontstaan wat een “treurige” blik zal geven. 
Dit soort zaken zijn belangrijk om in acht te nemen en zullen ook met u 
worden besproken.

Mogelijkheden bij eyeliners:
•  een natuurlijke boveneyeliner (als   
 wimperverdikking) 
•  een brede boven eyeliner
•  een gekleurde boven eyeliner
•  natuurlijke boven en onder eyeliner
•  een extra brede boven eyeliner in   
 combinatie met een onder eyeliner
•  alleen een onder eyeliner plaatsen

Interesse in een deze behandeling?
Kijk dan eens op www.beautysalonsandra.nl en plan direct 
je afspraak in!

Dát is wat de permanente 
make-up voor u kan betekenen! 

Heb je nog 
vragen?

Neem dan 
gerust contact 

op met Sandra.

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.

Depressief, burn-out, chronische vermoeidheid, relatiecrisis, werkstress of slopende gedachten?

VAN ALLES GEPROBEERD OM DAT TE 
VERANDEREN, MAAR ZONDER SUCCES? VERANDEREN, MAAR ZONDER SUCCES?

Snavelbiesstraat 12, Landhorst   |  06-24110827  |  www.blijvendanders.nl

Voor vragen of aanmelden: info@blijvendanders.nl

Blijvend anders biedt je mogelijk een andere 
oplossing. Een oplossing die ervoor zorgt dat jij 
in de gaten krijgt hoe het werkt in jezelf en waar 
dingen vandaan komen, om vervolgens écht te 
kunnen veranderen.

Geen in te vullen vragenlijsten, niet wéér je hele 
verhaal vertellen, geen methodes en geen trucjes. 
Elke vorm van begeleiding vanuit Blijvend 
anders begint met kennis- en inzichtoverdracht. 
Vervolgens weet jij wat je te doen staat om 
effectief en duurzaam problemen aan te pakken. 

Neem vrijblijvend contact op met Rob Droog via 
info@blijvendanders.nl en zet de eerste stap op weg 
naar verandering. 

eerst weten, dan doen. 
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ALL YOU 
NEED IS 
LOVE!

ALL YOU 
NEED IS 
LOVE!

Zo mysterieus als het ontvangen van een anonieme 
valentijnskaart is, zo mysterieus lijkt de oorsprong 
van deze dag van de liefde. Vaak wordt gezegd dat 
deze teruggaat naar de derde eeuw na Christus 
toen er in Rome een priester woonde met de naam 
Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden die 
hij verrichtte voor armen, ouderen en kwetsbaren. 
Deze Valentinus werd op 14 februari 270 echter 
onthoofd vanwege zijn geloof, maar later (in 496) 
werd hij door de kerk juist heilig verklaard. Sindsdien 
zou 14 februari een feestdag zijn, de dag van de 
Heilige Valentijn.

Paringsdrang
Andere bronnen beweren echter dat Valentijnsdag is 
ontstaan vanuit het Romeinse Lupercalia feest (een 
vruchtbaarheidsfeest). En er zijn zelfs mensen die 
beweren dat het puur te maken heeft met het feit 
dat rond 14 februari de vogels beginnen met paren 

Wil jij ook je geliefde verrassen op Valentijnsdag? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een 
ondernemer in jouw regio die je hier met liefde bij wil helpen.

Laten we de liefde 
vieren!

14 februari, Valentijnsdag… de dag waarop wereldwijd in heel veel landen de liefde 
wordt gevierd. De een doet dit met een (anoniem) kaartje, de ander pakt groots uit. 

En weer een ander... die vindt het de grootste commerciële onzin die er is.

en dat ook de mensen rond die tijd weer ‘last’ krijgen 
van paringsdrang.

De liefde is mooi
Hoe het ook zij, feit is dat deze dag van de liefde 
pas in de jaren negentig echt goed vanuit Amerika 
naar Nederland is overgewaaid. Sindsdien verrassen 
ook wij massaal onze geliefde op 14 februari. Waar 
dat in de jaren negentig vooral nog gebeurde met 
dat anonieme, handgeschreven kaartje via de post, 
staan veel winkels in aanloop naar 14 februari tegen-
woordig volledig in het teken van Valentijnsdag. Ook 
de meeste restaurants en wellnesscentra spelen 
hier volop op in, bijvoorbeeld door het aanbieden van 
speciale Valentijnsdagarrangementen. Commercieel? 
Ongetwijfeld, maar geef ze eens ongelijk. Elke kans 
om de liefde te vieren is er immers een die je met 
beide handen moet grijpen! De liefde is mooi, dus 
geniet ervan, óók op 14 februari...

BRUIST/LIFESTYLE
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COLUMN/DEBBY JENTJENS

Debby Jentjens, huidtherapeut

Stationsstraat 1, Helmond

085 - 043 24 54 

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de 
overtuiging dat sommige routinematige 

behandelingen effi ciënter kunnen worden 
gedaan in een gespecialiseerd, zelfstandig 
behandelcentrum dan in een ziekenhuis. 

 Door korte communicatielijnen en effi ciënte 
behandeltrajecten heeft Ceulen Klinieken 
geen wachtlijsten en houden we de kosten 

laag. Dit ziet u terug in de tarieven.

Bij de dermatologen van Ceulen Klinieken kunt 
u terecht voor de behandeling van spataderen, 

aambeien, huidkanker, moedervlekken en 
alledaagse huidproblemen. 

De huidtherapeuten van Ceulen Klinieken zijn 
gespecialiseerd in de medische behandeling 
van acne en oedeem. Tevens kunt u terecht 
bij de huidtherapeuten voor laserontharing, 
huidverbetering met chemische peeling en 
voor laserbehandeling van o.a. ontsierende 

bloedvaatjes en pigment. 

In het Cosmetisch centrum bieden onze 
specialisten cosmetische behandelingen aan 

zoals ooglidcorrectie, miraDry behandeling tegen 
overmatig zweten en anti-rimpelbehandelingen

met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

Defi nitief ontharen

Hoe werkt het? 
Bij Ceulen Klinieken wordt enkel het haarzakje behandeld met laserlicht. De 
lichtfl its wordt omgezet in warmte en via het pigment in de haar doorgegeven naar 
de haarwortel. We richten de laserstraal op de huid en dankzij selectieve verhitting 
schakelen we het haarzakje uit, zonder de huidstructuur te  beschadigen. De haren 
die dan in de actieve groeifase zijn, komen niet meer terug. Bij Ceulen Klinieken 
kunt u terecht voor het verwijderen van ongewenste haren op uw gezicht, benen, 
armen, bikinilijn, oksels, buik of rug.

Is de behandeling veilig?
De behandeling is uiterst veilig, daarbij hebben al onze apparaten het 
veiligheidskeurmerk; CE en FDA. 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Haargroei verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van leeftijd, gewicht, 
stofwisseling, hormonen, medicatie en etnische achtergrond. Gemiddeld zijn zes 
tot acht behandelingen nodig met een tussenpauze van enkele weken tussen elke 
sessie om verminderde haargroei te bereiken.

Het resultaat?
Een langdurige ontharing die na verscheidene behandelingen 
defi nitief kan zijn.

Ceulen Klinieken biedt u de defi nitieve en betaalbare oplossing voor 
laserontharing. Deze behandeling is snel en veilig voor zowel dames als 
heren. U kunt vertrouwen op de kennis en kunde van onze specialisten. 
De huidtherapeut behandelt u met laser, een krachtige lichtbron met 
maximale veiligheid. Uw haren worden veilig, effectief en pijnloos 
verwijderd. Door de revolutionaire Alexandrite-Yag lasertechnologie, 
kunnen alle huidtypes veilig onthaard worden, dus ook mensen met een 
donkere huid.

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

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

De beste 
cafetaria 
van Asten en omstreken

Wij bieden een uitgebreid assortiment 
aan belegde broodjes, frites, snacks, 
menu’s, milkshakes, ijs, dranken en 
salades. Voor ieder wat wils. Daarnaast 
werken wij elke dag aan verrassende 
en bijzonder lekkere nieuwe producten. 
Natuurlijk erg betaalbaar zoals je van 
Cafetaria de Klaproos mag verwachten. 
Met een groot en gezellig terras kun je 
heerlijk genieten en bieden wij meer 
dan alleen heerlijk eten.

En altijd vers!

FAMILIEBEDRIJF
“Zeventien jaar geleden opende Mari de 
deuren van zijn eigen fi etsenzaak”, vertelt 
vader Henk van Boven trots. Een echt 
familiebedrijf, want ook zijn oudste zoon 
werkt in het bedrijf dat inmiddels twee 
vestigingen heeft. “We hebben allemaal echt 
een passie voor fi etsen en die passie delen 
wij graag met onze klanten.”

ALLE SOORTEN FIETSEN
Naar wat voor fi ets je ook op zoek bent, 
bij Mari van Boven Fietsen slaag je 
gegarandeerd. “Wij verkopen alle mogelijke 
fi etsen: van racefi etsen tot kinderfi etsen, 
van mountainbikes tot elektrische fi etsen en 
van stadsfi etsen tot tweedehands fi etsen. En 
natuurlijk alles wat je maar aan accessoires 
nodig kunt hebben.” Maar verkopen is 
niet het enige wat ze hier doen. Ook voor 
reparaties en onderhoud ben je hier aan 
het juiste adres. “Daarvoor hebben we zelfs 
een gratis haal- en brengservice en ook een 
leenfi ets behoort tot de mogelijkheden bij de 
reparatie van onze fi etsen.”

DE PERFECTE FIETS
“Waarom je nog meer bij ons moet zijn? Omdat wij écht verstand 
hebben van fi etsen! En omdat we voor elke klant uitgebreid de 
tijd nemen. Wij verkopen niet om het verkopen, maar willen dat 
klanten met een fi ets naar huis gaan waar ze lange tijd echt plezier 
van hebben. Daarom kunnen mensen bij ons fi etsen ook altijd 
even uitproberen, net als de vele duw- en trapsensoren die wij 
verkopen. Oftewel: alles om ervoor te zorgen dat je de fi ets vindt 
die perfect bij je past.”

Kom eens een kijkje nemen in een van onze winkels!

Rakthof 10B, Helmond  |  0492-514759  |  Mierloseweg 347, Helmond  |  0492-767028  |  www.marivanbovenfi etsen.nl

Dé fi etsspecialist van Helmond
Op zoek naar een nieuwe of gebruikte fi ets? Zoek dan niet verder, maar loop gewoon 
eens binnen bij een van de twee vestigingen van Mari van Boven Fietsen in Helmond. 
Reken maar dat je hier een fi ets vindt die bij je past en dat ook nog eens met de best 
mogelijke service!
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Nieuw in S�eren
DE POP-UP STORE 

IS GEOPEND 

&
DE OPENING VAN DE 

WINKEL IS MEDIO MAART

#BRANDS

#SKIN 

SMPL SKIN CARE

MILU 

#PARFUM 

BON PARFUMEUR 

ATELIER REBUL 

#JEWELRY

MADAM THE LABEL

BETTY BOGAERS

#CONCEPT 

ME & MATS

WELLMARK 

TED SPARKS

MIJN STIJL

BOMB

ATELIER REBUL

#HOME  

SUITE 702

ROUGH STUDIOS

HUIDVERZORGING 
100% NATUURLIJK 

PARFUM

BAD & DOUCHE 
PRODUCTEN

LIFESTYLE
 

KUSSENS & KAARSEN

Postelstraat 25 / Someren 
info@famconceptstore.nl

 Volg ons via   @ facebook.nl/famskinenconceptstore     & @ instagram.com/fam_skin_en_concept  

2020.01.03_Fam.DePeelBruist.indd   1 07-01-20   08:13
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Ging je voorheen ‘gewoon’ naar de kapper, tegenwoordig brengen weer steeds 
meer mannen een bezoekje aan de barbier. De laatste paar jaar schieten de 
‘old school’ barbershops dan ook als paddenstoelen uit de grond en viert het 

beroep van barbier hoogtij.

GEKNIPT 
& geschoren

MAN/CAVE

Niet alleen omdat de man van nu waarde hecht aan een 
goede scheer- en/of knipbeurt, maar vanwege de gehele 
ervaring. Bij een barbier wip je namelijk meestal niet snel 
even binnen. Je neemt de tijd, laat je knippen en/of scheren 
en geniet ondertussen van een drankje en een praatje met de 
andere mannen in de shop. Oftewel: ‘the barber experience’!

Allrounders
Barbieren van nu zijn overigens veel meer allrounders dan de 
barbieren van vroeger. Destijds ging je hoofdzakelijk naar de 
barbier om je baard of snor te laten knippen, scheren en 
verzorgen. De naam barbier zegt het eigenlijk al, want die is 
afgeleid van het Latijnse woord barba dat baard betekent. 
Voor hun kapsel gingen mannen meestal naar een gewone 
(heren)kapper. Tegenwoordig beheersen veel barbiers beide 
disciplines en kun je er dus zowel je baard en snor als je 
kapsel onder handen laten nemen. Maar dan net even in een 
iets andere setting dan bij een traditionele kapperszaak, door 
vakspecialisten met ontzettend veel passie voor hun werk.

OPVALLEN
IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?IN  JOUW REGIO?

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

ADVERTEER 
OOK IN 

BRUIST!
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Beauty Education  |  Deel 7, Gemert  |  06-28555617
info@beautyeducation.nl  |  www.beautyeducation.nl

Word een 

topstylist
Les krijgen van een Nederlands kampioen? Het 
klinkt als een droom, maar het kan werkelijkheid 
worden. Kim van Grinsven heeft als kapster, lash 
styliste en nagelstyliste meerdere prijzen in de 
wacht gesleept en staat bij Beauty Education 
klaar om haar passie over te brengen op jou. 

Kim vond haar geluk 14 jaar geleden in het kappersvak. Ze 
opende vol liefde en passie een eigen kapsalon. Om deze 
salon uit te breiden volgde ze ook een opleiding tot lash 
styliste en nagelstyliste. Dit vormde het succes achter Kim’s 
Salon. Beauty Education is een nieuwe uitdaging voor Kim, 
waar ze alle tips en tricks aan jou wilt overbrengen, zodat 
ook jij je passie achterna kunt gaan.

Een opleiding bij Beauty Education levert je veel op. Zo kan 
je met de geleerde vaardigheden aan de slag in het werkveld 
als kapper, lash stylist en/of nagelstylist, maar ook make-up. 
Het levert je zelfs een certifi caat of diploma op. 

Wacht daarom niet langer en neem vandaag 
nog contact op met Kim. Wie weet ga jij dan 
binnen enige tijd door het leven als topstylist! Wacht niet 

langer en 
bel nu!

Dankers
dé leerspeciaalzaak van Nederland
Bent u op zoek 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.

Alles van een jas, tas, broek of rok, wij hebben het. 
Ruim 4.000 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. 

0492-522923
www.dankersleder.nl

kosteloos vermaakt in ons eigen atelier. U bent van harte 
welkom aan de Hurksestraat 21 in Helmond. 

Grote collectie 
dames- en herenmode van vele verschillende merken.
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Hoijserstraat 20, Someren 
0492 331 475 

info@hoijsehoeve.nl  |  www.hoijsehoeve.nl

CARNAVAL | NORMAAL GEOPEND
Extra openingsdagen

maandag 24 & dinsdag 25 februari, 
vanaf 16.00 uur. 

Speciale aanbieding | Carnavalsbu� et
Maandag 24 & dinsdag 25 februari

Reserveren kan tussen 
16.00 uur (tijdsduur 2 uur) en 19.00 uur
Prijs: € 19,50 p.p. (incl. soepenbu� et en 

dessertbu� et, excl. dranken) 
Reserveren gewenst.

Woensdag 26 februari (Aswoensdag) 
zijn wij gesloten.

CARNAVAL | NORMAAL GEOPENDCARNAVAL | NORMAAL GEOPENDCARNAVAL | NORMAAL GEOPENDCARNAVAL | NORMAAL GEOPENDCARNAVAL | NORMAAL GEOPENDCARNAVAL | NORMAAL GEOPEND

Novi Clinic
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 privékliniek Novi Clinic aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets 
voor jou kan betekenen? 

Maak dan eens een afspraak 
voor een vrijblijvend 

intakegesprek. 
–

Afspraak maken? Dat kan 
door het sturen van een bericht 

naar info@noviclinic.com, per 
Whatsapp naar +31624880617 

of via het contactformulier 
op de website.

+31 6 248 806 17 | info@noviclinic.com | www.noviclinic.com

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

Dé specialist in botox en fi llers

Persoonlijk en eerlijk
Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen met botox en fi llers. Bij een BIG geregistreerd 
arts en tevens medisch specialist ben je 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 
uitgangspunt 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 wordt 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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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
• Jarenlange ervaring

Concertcyclus - Valentijnsconcert 
rond Het Hooglied
Zo 16 februari 16:00 uur.
Door het Valkenswaards Kamerkoor
Sint Willibrorduskerk
www.willibrorduskerkdeurne.nl/
concerten/concertcyclus.html
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Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

ASTEN

DEURNE

15e Tribute Concert in Asten
Za 8 februari 20:00 - 23:30 uur. 
Aanvang 20.00 uur in De Klepel, 
Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. 
Highvoltage XL Show AC DC, Rock 
Cover Band Henk. Entree € 15,00 
voorverkoop: www.tributeasten.nl en 
Letter en Zo Asten. Dagkassa 
€ 18.50
Gemeenschapshuis Asten
www.tributeasten.nl

Smakeloos De Klot
Za 15 februari 20.30 uur.
Aanvang 20.30 uur in de café-zaal 
Jan van Hoek, Markt 12, 5721 GE 
Asten. Het feestje dat je niet mag 
missen in onze residentie. Org. C.S. 
De Klot Telefoon: 0493-688557
café-zaal Jan van Hoek
www.deklot.nl

Prinsenreceptie en optocht 
C.S. De Klot
Ma 24 februari 10:00 - 13:00 
uur, ma 24 februari 14:30 
uur. Prinsenreceptie C.V. De 
Klot Aanvang 10.30 uur in 
gemeenschapshuis De Klepel, 
Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. 
Toegang gratis. Org. C.V. De Klot. 
Telefoon: 0493-697032 Grote 
Carnavalsoptocht Aanvang 14.30 
uur door het centrum van Asten 
met veel live muziek. M.m.v. 

Cinema Het Witte Doek - A private 
War 
Ma 17 februari 19:00 uur.
Boeiende biografi e over de 
journalist met het ooglapje, die 
de wereld wilde laten zien wat 
er werkelijk gebeurde in de 
oorlogsgebieden. Dit ondanks de 
tol die zij betaalde voor haar heftige 
ervaringen.
Cultuurcentrum
www.nachtvanhetwittedoek.nl

Kommer & Kwijl
Vr 21 februari 21:00 - 23:55 uur. 
In diverse cafés aan de Markt, 
Molenstraat en in Cultuurcentrum 
Worstzicht.
Centrum
www.peelstrekels.nl

FEBRUARI 2020Harmonie St. Cecilia. Aansluitend 
prijsuitreiking in gemeenschapshuis 
De Klepel, Kerkstraat 8, 5721 GV 
Asten. Org. C.V. De Klot. Telefoon: 
0493-693385
Carnaval op maandag in Asten
www.deklot.nl

Nationale Sterrenkijkdagen Asten 
Vr 28 februari 19:00 - 21:30 uur, 
za 29 februari 19:00 - 21:30 uur. 
In Jan Paagman Sterrenwacht en 
Pieterse Planetarium, Ostaderstraat 
28, 5721 WC Asten. Uitleg over di-
verse astronomische bezienswaar-
digheden en begrippen, gevolgd 
door een voorstelling in het Pieterse 
planetarium. Bij helder weer kijken 
naar de echte sterren en planeten 
via de grote telescoop. Alle Ster-
renwachten in Nederland en België 
zijn geopend voor publiek. 
Entree € 4,-, kinderen tot 12 jaar 
€ 2,-. Telefoon: 0493-695483
Jan Paagman Sterrenwacht
www.sterrenwachtasten.nl
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www.aphroditesex.nl 

Molenstraat 205 | 5701 KE Helmond | 0492-548 261

Het adres voor alles op het gebied van erotiek

 Aphrodite biedt jou tijdens de openingstijden 
een doorlopende voorstelling van hardcore 
movies in twee fi lmzalen. Het aanbod in 
beide zalen wisselt twee maal per week. Wij 
bieden een programma van maandag tot 
en met woensdag en een programma van 
donderdag tot en met zaterdag. 

De entree bedraagt € 10,-. Eenmaal een 
kaartje gekocht, dan heb je de hele dag 
verder toegang tot onze beide zalen.  

Iedereen welkom
Iedereen, ongeacht sexuele voorkeur, 
leeftijd (wel minimaal 18 jaar), 
huidskleur of wat dan ook is bij ons 
welkom. Daarmee noemen we in één 
adem crossdressers, travestieten en 
transgenders. Wat we niet tolereren 
is het gebruik van drugs. Daarnaast 
verwachten we dat je met tolerantie 
(en respect) naar anderen in onze bios 
verblijft. 

Jongeren 

GRATIS entree op 

maandag en zaterdag

Erotiek is onze passie

Sexbios

Stellen (m/v) 

en vrouwen altijd 

GRATIS entree

college van burgemeester en 
wethouders aan de prinsen van alle 
carnavalsverenigingen in Gemert-
Bakel in de Eendracht te Gemert. 
aanvang 20.00 uur op 21 februari 
2020. Cultuurhuis De Eendracht.

Groot Gemertse optocht de 
Drumknaauwers
Zo 23 februari 13:30 uur.
Traditioneel trekt op 
Carnavalszondag de Optocht door 
de straten van Waeverstad. De 
Optochtcommissie verzorgt deze 
feestelijke en kleurrijke verzameling 
van muziek, loopgroepen, wagens 
en statiewagens. 
Groot Gemertse optocht de 
Drumknaauwers.

Platenbeurs - Vinyl & CD’s
Zo 16 februari 11:00 - 13:00 uur.
In samenwerking met Ray Elpee 
uit Eindhoven organiseert de 
Cacaofabriek voor de eerste 
keer een platenbeurs. Voer voor 
verzamelaars dus.
De Cacaofabriek

Abba Fever - The Ultimate Abba 
Show
Za 29 februari 21:00 - 23:00 uur. 
Abba Fever: een ABBA-tribute 
act van wereldklasse. Met twee 
fantastische zangeressen als Agnetha 
en Frida en twee rasmuzikanten als 
Bjoumlrn en Benny aangevuld met 
een 5-koppige swingende liveband ...
De Cacaofabriek
www.cacaofabriek.nl
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Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

GEMERT-BAKEL

HELMOND

Bonte Avonden
Vr 7, za 8 en za 15 februari. 
De gezelligste vooravonden bij De 
Pierewaaiers zijn natuurlijk onze 
Bonte Avonden. Komt zien naar 
al dat talent wat Bakel rijk is. Het 
beloven schitterend leuke avonden 
de worden met muziek, dans, 
lach, klets en gezwets. De Bonte 
Avonden vinden natuurlijk plaats in 
onze Residentie ’t Viltje te Bakel en 
het begint elke avond om klokslag 
19:30 uur. 
De zaal opent om 19.00 uur.
www.pierewaaiersbakel.nl

Kletsmatinee bijeenkomsten
Za 15 en zo 16 februari.
Kletsmatinee bijeenkomsten in 
cafe zaal ’t Ridderhof te Gemert. 
Op 15 februari vanaf 20.00 uur 
met o.a. Rob Scheepers, Hans 
Verbaarschot, Rob Bouwman van 
Binsbergen Trio, Jorlan Manders en 
Freddy v.d. Elzen en op 16 februari 
vanaf 13.30 uur met o.a. Striepke 
Veur, Rien van Genugten, Frank 
Schrijen, Boy Jansen,Berry Knapen 
en Rob Scheepers.
www.ridderhof-gemert.nl  

Sleuteloverdracht aan alle 
carnavalsverenigingen in Gemert-Bakel
Vr 21 februari 20:00 uur.
Sleuteloverdracht door het 

Gluren bij de Buren Helmond 2020
Zo 9 februari 12:00 - 17:00 uur.
Gluren bij de Buren Helmond is terug 
Op zondag 9 februari 2020 kan er 
in Helmond weer gezellig gegluurd 
worden. In elke wijk van Helmond
www.glurenbijdeburen.nl/helmond

Hendrik Groen - Zolang er leven is
Di 11 februari 20:15 - 23:59 uur. 
De knuffelbejaarde van Nederland 
terug in het theater
Het Speelhuis
www.theaterspeelhuis.nl

FEBRUARI 2020
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Ceciliastraat 1, Zijtaart (Veghel)
0413-352203

 info@defi etsenwinkelzijtaart.nl  
www.defi etsenwinkelzijtaart.nl

Peter en Mirjan van Gorkum

Onze fi etsenwinkel is al ruim 
25 jaar een begrip in Zijtaart 
en omgeving en daar zijn we 
trots op. Bij ons staat service 
hoog in het vaandel en dat 
merk je aan alles. Wij zijn 

niet voor niets al drie jaar op 
rij ‘fi etsenwinkel van het jaar’ 

geworden.

Op zoek naar een
goede gebruikte fi ets?
Wij hebben altijd mooie exemplaren inclusief garantie.

Voor de klant die een mooie fi ets wil maar geen nieuwe wil, aanschaffen kan bij 
ons terecht. Er staan fi etsen van bijvoorbeeld 3 jaar oud die nog heel mooi zijn 
en die nog jaren mee kunnen. Je krijgt dan ook uiteraard een half jaar Bovag 
garantie. Maar diegene die de fi ets nodig heeft voor naar de bus of voor naar 
het café dan kunnen we ook leveren. We maken de fi ets gereed hoe de klant 
het wil en ook via prijs afspraak. Ook elektrische fi etsen hebben we gebruikte 
staan met eventueel een nieuwe accu en 2 jaar fabrieksgarantie erbij.

En uiteraard ook genoeg kinderfi etsen te verkrijgen. En staan ze nog niet gereed 
dan maken we ze gereed en eerst proefrijden daarna gaat de koop door of niet.

eventueel een nieuwe accu en 2 jaar fabrieksgarantie erbij.

Kom langs en 
MAAK EEN PROEFRIT

we hebben vast 
een fi ets voor jou

Tevens hebben we altijd genoeg gebruikte kinderfi etsen op voorraad.

Alweer een tevreden klant!  

E-BIKES

GEBRUIKTE FIETSEN

VERHUURFIETSEN

KINDERFIETSEN

STADS & TOURFIETSEN

REPARATIE

NIRVANA BEAUTY

THE WAX
   ACADEMY
Altijd al een salon willen starten maar geen idee waar je moet beginnen? 
Volg één van onze trainingen! Alle trainingen zijn ontwikkeld door Shannon 
Nirvana zelf! Ze heeft met veel passie al haar kennis over de beautybranche in 
onze trainingen verwerkt.

Brow 
Professional

Deze training is speciaal 
ontwikkeld voor de 
onervaren maar gedreven 
starter. Tijdens deze 2 
daagse training zullen de 
volgende onderdelen aan 
bod komen: 
• Theorie Shapes
• Huidtype
• Design/mapping
• Soft tint
• Imperium Henna Brows

Imperium 
Henna Brows

Deze training is voor de 
ervaren wenkbrauwspecia-
list. Je hebt dus al kennis 
over waxing of threading 
en hebt ervaring in 
browshaping. Tijdens deze 
training gaan we alleen in 
op Henna Brows:
• Theorie
• Shapen
• Mapping 
• Henna design
• Ombre Brows
• Contra-indicaties

Masterclass 
BROWS*

Heb jij je certifi caten al 
behaald maar ben je nog 
onzeker over je resultaten? 
Volg dan nu onze 
masterclass. Tijdens deze 
masterclass, komen al jou 
onzekerheden aan bod. 
Omdat niet iedereen tegen 
dezelfde dingen aanloopt, 
is deze training geheel op 
maat.

*Bewijs van certifi cering 
vereist! Min. 1 jaar 
ervaring in browstyling.

Full Body 
Waxing

Heb jij een fascinatie voor 
ontharing door waxing? 
Dan is deze training voor 
jou! 
Leer de allernieuwste 
technieken en werk met de 
beste producten. Je leert 
o.a. de spateltechniek, 
werken met soft én 
hardwax van onze 
Waxqueen Shannon
Met deze technieken kun je 
het gehele lichaam 
ontharen. Na het succesvol 
afronden van de cursus, 
ontvang je een offi cieel 
Nirvana Beauty certifi caat.

Brazilian 
Waxing

Heb je al ervaring met 
ontharing en wil je je 
specialiseren in brazilian 
waxing? Leer het van onze 
Waxqueen. Je leert de 
nieuwste spateltechnieken, 
diverse varianten van de 
brazilian wax en het 
verwijderen/verzorgen van 
ingegroeide haren 
(vajacial).

Nirvana Beauty
HEISTRAAT 4-B HELMOND  |  06-11125504
INFO@NIRVANABEAUTY.NL  |  WWW.NIRVANABEAUTY.NL

CHECK DE 
WEBSITE 

VOOR MEER 
INFORMATIE EN 

AANMELDEN!
5150
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AL VANAF 

€ 26.900

THE NEW FORD PUMA
 NÚ IN DE SHOWROOM!

 FORD PUMA

Adv. 1-1 NEW Puma BRUIST.indd   1 15-01-2020   11:32




