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Elke dag
    stralend!
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MAAK 
ONLINE EEN 
AFSPRAAK 
VIA ONZE
WEBSITE

Een perfecte coupe
Voor een fi jn zittend kapsel is een goede coupe een eerste vereiste. 
Hiervoor ben je bij ons aan het juiste adres. Ons team traint regelmatig 
onder leiding van topkappers op de laatste modelijnen en kniptechnieken. 
Als je bij ons binnen stapt, zeg dan eens niet “Doe maar weer hetzelfde”, 
maar daag ons uit. 

Iets te vieren?
In onze salon ben je aan het juiste adres voor een feestelijk kapsel. 
Of het nu trendy of klassiek moet zijn, wij hebben voor alle gelegenheden 
het perfecte kapsel. DUS WIL JE ELKE DAG STRALEN? 
MAAK DAN METEEN EEN AFSPRAAK BIJ KAPSALON ANOUK!

Anouk laat jou 
stralen met de 
perfecte coupe!



Jati&Kebon tuinmeubelen zijn online
verkrijgbaar bij alloutdoorshop.nl

ALLoutdoor, Bestseweg 33, Oirschot

Buitenmeubelen:                     EMU, Solpuri, Blomus, Scab, 
TraditionalTeak, Fast Design, 4-ElementZ, Applebee, PalmCollect

Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, Blomus, Sunbrella kussens

Jati&Kebon,



VOORWOORD/MAART
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Bruisende lezer,

Het is bijna zover... de winter gaat weer plaats maken voor de lente! 
En hoewel maart de buienmaand bij uitstek is, merk je aan alles dat 
we weer richting de warmere maanden van het jaar gaan. Heerlijk! 
Wat ons betreft kan dat voorjaar niet snel genoeg zijn intrede doen.

Voor veel mensen vormt het voorjaar dé aanleiding voor een grote 
schoonmaak in huis. Maar ook om het interieur eens goed onder 
de loep te nemen. Wordt het niet weer eens tijd voor wat nieuws? 

Voor iets anders dan anders? Dan kan maatwerk de oplossing 
zijn voor jou. Een kast of bijvoorbeeld deur op maat zorgt 
namelijk gegarandeerd voor een unieke en persoonlijke 
uitstraling. Daarover vertellen we je dan ook graag wat meer.

Zo blijven we je elke maand verrassen met de meest inspirerende 
verhalen. Met de lente in onze kop bruisen wij weer van de 
ideeën, net als alle ondernemers die ook deze maand weer hun 
verhalen met je delen. Zoek dus een heerlijk plekje in het (bijna) 
voorjaarszonnetje, sit back, relax en geniet van deze nieuwste 
editie van Bruist.

Lea en Marcel Bossers

COLOFON

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Best-Oirschot Bruist en De Peel Bruist.

UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Maaike van Helmond
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

 Like ons op Facebook.com/EindhovenBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2020. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Eindhoven 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.
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ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
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MAATWERK 
ZORGT VOOR EEN 
UNIEKE TOUCH
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Vooral in oudere woningen willen de deurmaten 
nog weleens afwijken van wat tegenwoordig als 
standaard wordt beschouwd. Maar ook in modernere 
huizen met hoge plafonds is er allesbehalve sprake 
van standaardmaten. In dergelijke gevallen ontkom 
je er bijna niet aan om de hulp in te schakelen van 
een maatwerkspecialist die voor jou een deur op 
maat maakt.

Uniek & persoonlijk
Groot voordeel daarvan is dat je de deur volledig af 
kunt stemmen op jouw wensen. Niet alleen de maat 
is immers aan te passen, maar ook het volledige 
uiterlijk van de deur. Het materiaal, de kleur, het 
deurbeslag, wel of geen glas (en wat voor glas). Je 
kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is vast 
wel iemand die het voor je kan maken. Maatwerk 
zorgt voor een unieke en persoonlijke uitstraling. Dat 
is dan ook meteen de reden waarom veel mensen 
toch voor deuren op maat kiezen terwijl ze gewoon 
een huis hebben met standaardmaten.

Ben jij ook op zoek naar maatwerk voor in jouw huis? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een maatwerkspecialist in jouw regio.

‘Op maat gemaakt’
Deuren, je kunt ze in verschillende soorten en maten kopen. Standaardmaten 

welteverstaan. Maar wat nou als jouw huis geen standaard deurmaten kent? Of als 
je gewoon iets anders dan anders wilt? Maatwerk is het antwoord!

Kasten op maat
En dat geldt niet alleen voor maatwerkdeuren, 
maar eigenlijk voor al het maatwerk in je 
woning. Zo kiezen ook steeds meer mensen voor 
maatwerkkasten die bijvoorbeeld perfect in die 
ene hoek in de woonkamer passen, of onder dat 
schuine dak in de slaapkamer, of in die nis in 
de gang, om maar wat voorbeelden te noemen. 
Helemaal nu kleiner wonen de trend lijkt te zijn, 
geven maatwerkkasten niet alleen een unieke 
touch aan je interieur, maar zorgen ze er ook nog 
eens voor dat je optimaal gebruik maakt van de 
beschikbare ruimte.

Prijskaartje
Een belangrijke afweging is (tenzij maatwerk echt 
noodzakelijk is) of je er dat extra geld voor over hebt. 
Vaak hangt er namelijk wel een iets hoger prijskaartje 
aan een maatwerkdeur of -kast. Maar heb je dat er 
voor over, dan is maatwerk altijd een meerwaarde 
voor je interieur.

BRUIST/WONEN

9



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!



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. #MGC naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op luxueuze 

huidverzorgingsproducten 

van MGC Derma 
Het merk is ontwikkeld door 

experts op het gebied van 

natuurlijke huidverzorging 

en ze hebben gebruik 

gemaakt van de meest 

hoogwaardige ingrediënten. 

win

 van Nederland Bruist en van de glossy uit 

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

HAUTE COUTURE
Stolichnaya Vodka vormt de basis voor de 

heerlijkste cocktails voor alle seizoenen. De 
Haute Couture wordt geserveerd met Stoli 

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-
sliertjes op een spiesje. Voor wie het graag 

wat zoeter heeft, is de ‘Strike A Pose’ 
een aanrader. Dit is een lekkere mix van 

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.
Enjoy! www.stoli.com 

LEKKER PITTIG
Al sinds 1994 brouwt de Scheldebrouwerij 

heerlijke karaktervolle biertjes. Probeer eens het 
heerlijke biertje Oesterstout. Dit pittige biertje 

kent een zoete smaak door karamel. Ideaal voor op 
een terrasje tijdens de eerste zonnestralen!

 www.scheldebrouwerij.com

KLAAR VOOR 
ROKJESDAG

Dit voorjaar introduceert Wilkinson 
een nieuw lid uit haar Intuition-

familie: de Intuition Complete. 
Dit roze scheermes speciaal 
voor vrouwen heeft vijf Skin 

Perfect-mesjes en een slanke 
scheerkop, waardoor je nu nog 

makkelijker bij de lastig 
bereikbare plekjes komt. 

Zo zijn jouw benen, oksels 
en intieme delen in een 

handomdraai spring ready! 
www.wilkinsonsword.nl

Cucumber, dry white vermouth en komkommer-

Stoli Vodka met vers limoensap, 
siroop en verse limoen.

SHOPPING/NEWS

  Het
voorjaar
   hangt in de lucht!

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. #FAB naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een
Wilkinson Intuition 
F.A.B. scheermesje.
Dit systeem scheert 
moeiteloos in beide
richtingen - f(orwards) 
a(nd) b(ackwards).
Je had nog nooit zo 
snel een gladde huid.

MANNEN
MET BAARDEN

Het Britse mannenmerk Bulldog  
biedt een ruim assortiment aan 

mannelijke verzorgings-
producten. Mannen met baarden 

vinden het wel zo fi jn om hun 
baard goed te verzorgen. 

Bulldog heeft een 2 in 1 shampoo 
die aloë vera, kamille olie en 
groene thee extracten bevat. 
Zo kun jij met een frisse en 
verzorgde baard de deur uit.  
www.bulldogskincare.com 

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. #DORDRECHTTOURS 
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op
één van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een originele 

Ook deze maand hebben we weer enkele mooie 
Bruist Deals samengesteld voor onze lezers. Ga naar
www.nederlandbruist.nl/lezersacties en profi teer van 
mooie kortingen van onze bruisende ondernemers.

BRUIST Deals
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SPANNENDE 
BLIKVANGERS

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM

Stukje geschiedenis. In het midden van de vorige eeuw werd door een 
aantal avant-garde kunstenaars (van wie je de namen Karel Appel, 

Constant en Corneille kent) de CoBrA groep opgericht. Het Franse 
woord avant-garde betekent letterlijk ‘voorhoede’; ze maakten gedurf-

de kunst waarmee ze hun tijd ver vooruit waren. Cobra Art Company 
heeft niet voor niets dezelfde naam gekozen. Het Nederlandse fami-
liebedrijf brengt een gelimiteerde collectie werken van internationale 
fotografen en kunstenaars, die bijzondere materialen als liquid gloss, 

metaalverf, plexiglas en hars combineren. Vernieuwend en vaak een 
tikkeltje spannend. Ruil een dagje museum eens in voor een bezoek 
aan onze winkel en bewonder hun werk. Wie weet vind je de ultieme 

fi nishing touch voor je interieur! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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BLIKVANGERS

RINGBAAN ZUID 251 | 5021 LR TILBURG 
+ 31(0)13-5359464 | MEIJSWONEN.COM
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heeft niet voor niets dezelfde naam gekozen. Het Nederlandse fami-
liebedrijf brengt een gelimiteerde collectie werken van internationale 
fotografen en kunstenaars, die bijzondere materialen als liquid gloss, 

metaalverf, plexiglas en hars combineren. Vernieuwend en vaak een 
tikkeltje spannend. Ruil een dagje museum eens in voor een bezoek 
aan onze winkel en bewonder hun werk. Wie weet vind je de ultieme 

fi nishing touch voor je interieur! Herken jezelf bij MEIJSWONEN.
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DITJES/DATJES

    1 maart is in Nederland 
  nationale complimentendag.
 Mensen die in maart geboren zijn, zijn volgens antropoloog 
 Gerhard Weber over het algemeen langer dan gemiddeld.
  Oudere huizen kennen vaak geen standaardmaten, 
    maatwerk is daarvoor de oplossing.
 Internationale Vrouwendag wordt elk jaar gevierd op 
 8 maart. Op deze dag vragen vrouwen wereldwijd aandacht voor  
 onder andere gelijkheid en economische zelfstandigheid. 
 Maart is de buienmaand bij uitstek. Vandaar ook de uitspraak 
  ‘maartse buien en aprilse grillen’.
  21 maart is het weer zover: het is lente!
 Met een maatwerkkast kun je invulling geven aan loze ruimtes  
 waardoor je de beschikbare ruimte optimaal benut.
   In het laatste weekend van maart wordt in de nacht van
  zaterdag op zondag de klok een uur vooruitgezet.
 Lammetjesmaand is een van de vele bijnamen 
    van de maand maart.

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,-. Met je 
kaartje heb je verder de hele dag 
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
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BOREK • MAX&LUUK • SUNWOOD • RIZZ • BIG GREEN EGG
OUTDOORCHEF • DOMANI • ATELIER VIERKANT • LUCA LIFESTYLE • KYMO
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“Leer beleggen in vastgoed zorgt 
ervoor dat ondernemers hun eerste 

stap in het vastgoed kunnen zetten.”

06-20852323
info@leerbeleggeninvastgoed.nl
www.leerbeleggeninvastgoed.nl

Bob Vekemans

Laat je geld 
niet verdampen!

Wat betekent dit voor mij?
Als je een rente van 2,7% op de bank zou krijgen, dan zou het geld dat je 
op de bank hebt staan groeien met de snelheid van de infl atie. Hierdoor 
zou je met de groei van het geld, nog steeds dezelfde boodschappen 
kunnen kopen. Heb je op dit moment een rente op je bank/spaarrekening 
die lager is dan 2,7%, dan krimpt als het ware je vermogen, zonde!

Wat kan je doen?
Geld op de bank- en/of spaarrekening laten staan is dus geen optie. 
Verstoppen onder je bed ook niet. Het geld moet dus geïnvesteerd worden 
om minimaal de infl atie te ‘overwinnen’. 

Hier 3 ideeën om je spaargeld niet te laten verdampen:
1. Afl ossen op je hypotheek
2. Beleggen in aandelen
3. Investeren in vastgoed 

Blijf me volgen en ik hou je op de hoogte.
Het volledige artikel lees je op www.leerbeleggeninvastgoed.nl
 

Spaargeld levert niks op met de huidige rente. Onlangs heeft 
ABN Amro aangekondigd dat de rente naar 0% gaat voor de 
normale spaarder. De ‘rijke’ spaarder met meer dan 2,5 miljoen 
spaargeld betaalt zelfs al een negatieve rente van 0,5%. 
ABN Amro is overigens niet de eerste bank, kleinere banken 
waaronder Triodos en Evi van Lanschot hadden de 0% rente al 
doorgevoerd. ING en Rabobank zitten momenteel op 0,01%. 
De verwachting is dat ook de normale spaarder binnenkort een 
negatieve rente moet betalen.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE NOBELE AUTIST
Zittend aan het ziekenhuisbed van haar 
autistische zoon overdenkt een moeder het 
leven van haar kind. Hij ligt in coma en het 
is onzeker of hij weer bij bewustzijn zal 
komen. Ze denkt aan zijn geboorte, zijn 
jongste jaren en herinnert zich het geluk 
van het fi etsen op de tandem en de 
ontbijtjes in bed, maar ook de wanhoop, 
het onbegrip en de angst voor escalaties. 
Hij dwong haar te focussen, hij liet haar de 
wereld zien door zijn ogen, zonder zich te 
laten misleiden door sekse, status, 
huidskleur of handicap. 
DE NOBELE AUTIST van Romana Vrede 
is vanaf 3 maart verkrijgbaar in de 
boekhandel.

D

De HISWA Amsterdam Boat Show 
is het grootste evenement van 
Nederland op het gebied van 
watersport, lifestyle en recreatie.
Of je nu op zoek bent naar een 
nieuwe boot (tot circa 10 meter), 
onderdelen of accessoires, 
informatie zoekt voor een 
bootvakantie, alles wilt weten over 
de mooiste recreatiegebieden, 
liefhebber bent van klassieke 
schepen of zelf een aantal 
watersporten wilt uitproberen, de 
HISWA Amsterdam Boat Show is 
the place to be voor iedere 
(potentiële) watersportliefhebber! 
Van 11 tot en met 15 maart vormt 
de RAI in Amsterdam weer het 
podium voor 50.000 m² aan 
watersportplezier.
Kijk voor meer informatie 
en het bestellen van kaarten op 
www.hiswarai.nl.

 AGJE UIT
HISWA BOAT 
SHOW 2020

In hun strijd tegen de apartheid verspreiden 
Tim Jenkin (Daniel Radcliff) en Stephan Lee 
(Daniel Webber) illegale ANC-pamfl etten onder 
de Zuid-Afrikaanse bevolking. Ze worden op 
heterdaad betrapt en veroordeeld tot een 
jarenlange gevangenisstraf. Eenmaal onder de 
vleugels van politiek activist Denis Goldberg 
besluiten ze samen met medegevangene Alex 
Moumbaris om een ingenieus plan te bedenken 
om te ontsnappen. Al snel blijkt de uitvoering 
een stuk ingewikkelder dan gedacht en moeten 
er nog vele hindernissen genomen worden... 
ESCAPE FROM PRETORIA draait vanaf 
19 maart in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
ESCAPE FROM 
PRETORIA

W W W . I N V E R N O . N L
POSTELSTRAAT 38C SOMEREN  T 0493 - 472441
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De medisch opgeleide professionals van Huidtherapie 
Boxtel & Best willen weten wat u beweegt. Na een 
intake selecteert u samen met hen de behandeling 
en/of therapie die u weer lekker in uw vel laat zitten. 

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 
en de expertise van Huidtherapie Boxtel & Best is de 
meest effectieve behandeling naar uw gezondere huid 
gegarandeerd. Een gezonde huid is veel meer dan alleen 
mooi. Ervaar het zelf; maak nu een afspraak of bekijk 
voorafgaand onze website of bel nu: 06 8126 4333

Doortje Dekkers - Putmans 

Eigenaresse & huid- en 
oedeemtherapeut

Met de modernste apparatuur, de best passende middelen 

Overbeharing of 
ongewenste haargroei

Onze 
behandelingen
• Pigment

• Overbeharing

• Acne

• Oedeem

• Huidadvies

• Littekens

• Couperose/   

 vaatproblemen

• Nazorg kanker

• Huidverbeterende   

 Behandelingen

• Lasertherapie

• Peelingtherapie

Onze specialisten

v.l.n.r. Romy Vermeulen, 
Meggie van den Broek, 

Doortje Dekkers - 
Putmans, Annette van 

Duijnen

Boxtel
Nieuwe Nieuwstraat 20

5283 CD Boxtel

Best
Oirschotseweg 28a

5684 NJ Best

06 8126 4333www.huidtherapieboxtelbest.nl

Een haar doorloopt tijdens een haarcyclus verschillende fases; de groeifase, 
overgangsfase en rustfase. Tijdens de groeifase worden nieuwe cellen 
aangemaakt, waardoor de haar groeit. Tijdens de overgangsfase laat de haar 
los van de wortel. Tijdens de rustfase is de haar los en gaat deze in de loop 
der tijd uitvallen. Daarna herhalen de drie fasen zich, waarbij de duur van 
de totale haarcyclus verschilt per gebied en per persoon.

Gepigmenteerde haren kunnen met een ontharingslaser (Diode, Alexandrite 
en Nd:YAG) behandeld worden. De behandeling is alleen effectief op de 
haren die zich in de groeifase bevinden, omdat de warmte dan onder in het 
haarzakje de cellen kan vernietigen. 

Met de ontharingslaser kan een lichtbundel met een specifi eke golfl engte in 
een zeer hoge concentratie geproduceerd worden. De energie die vrijkomt 
wordt geabsorbeerd door het pigment in de haren en omgezet in warmte. 
Deze warmte vernietigt de haarwortel, zodat hier geen nieuwe haar uit kan 
groeien. In korte tijd kunnen grote oppervlakten behandeld worden, omdat 
de laser meerdere haren tegelijk aanpakt. Een permanente vermindering 
van de haargroei kan al gerealiseerd worden met een aantal behandelingen.

Overbeharing of 
ongewenste haargroei

Ongewenste haargroei kan zich op het hele lichaam 
voordoen. De kleur en dikte van de ongewenste haren 
verschillen per persoon.

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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1. Clay And Glow Mask, € 26,50  www.clayandglow.com
2. Hydrate & Recharge Shampoo van JOHN FRIEDA®, € 10,99  www.etos.nl

3. Classique Pin-up Eau De Parfum Limited Edition van Jean Paul Gaultier, € 107,05  www.douglas.nl
4. ROUGE G Lipstick van Guerlain, Shade € 34,- en Case, € 22,-  www.guerlain.nl

 5. MutinyTM Squalane-Based Alternative Lip Balm van Medik8, € 34,95  www.medik8.nl
6. kissed by mist front van essie, € 9,99  www.essie.nl
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Kun je ook niet wachten tot het voorjaar komt en 
heb je nu al lentekriebels? Met deze producten laat 
je de lente gewoon lekker eerder beginnen en stap je 
straks helemaal voorbereid dit heerlijke seizoen in.

7. Foamie Conditioner Bar, € 4,95  www.etos.nl
8. Cleve Clay Bag van Cowboysbag, € 149,95  www.cowboysbag.com/nl

9. La Vie est Belle Intesément van Lancôme, vanaf € 80,14  www.lancome.nl
10. Roselift Collagène Jour van Payot, € 79,-  www.payot.com

11. Sea Horse Plankton Gel Cleanser van Beauty Kitchen, € 17,49  www.hollandandbarrett.nl
12. CHOOSE YOUR Glow! highlighter palette van essence, € 4,99  www.essence.eu

Lentekriebels

BEAUTY/NEWS
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 Naar tevredenheid 
 Samen met twee andere gediplomeerde meiden is Suus 
elke dag druk om mensen gelukkig te maken met een 
kapsel naar wens. Kwaliteit en service staan voorop. Daarbij 
beheersen de kapsters de Curlsys krullentechniek en zijn ze 
gespecialiseerd in het kleuren van haren. Ze vinden service 
erg belangrijk, dus mocht je niet tevreden de deur uitgaan? 
Dan mag je altijd terugkomen voor verbetering. Suus en haar 
team zijn pas tevreden als jij dat ook bent! 

 Waar voor je geld 
 Kapsalon Suus gaat graag met de tijd mee. Daarom 
beschikken de kappers over hoogwaardige 
kwaliteitsproducten zoals Newsha en Ecru. Hun  producten 
zijn veganistisch, niet getest op dieren en alleen verkrijgbaar 
in salons. Ze staan zelf 100% achter de merken waarmee 
gewerkt wordt. 

Suzan Achterberg  |  Sint Theresiastraat 4 Eindhoven  |  06-52665191  |  info@kapsalonsuus.nl  |  www.kapsalonsuus.nl

Tijdens de kappersopleiding wist Suus Achterberg het al. Ze wilde graag een eigen kapsalon 
openen. Deze droom werd in 2009 werkelijkheid in Eindhoven. Waar Suus begon aan huis, is 
de onderneming in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige salon met 6 stoelen aan de 
Sint Theresiastraat. Kapsalon Suus is erg succesvol en staat klaar voor jou!

Bij Kapsalon Suus krijg je altijd kwaliteit voor je geld. 
Dit betaalt zich uit in tevreden klanten en daar kun jij er 
één van zijn. 

 Ben jij toe aan een kappersbeurt en wil jij 
er zeker van zijn dat je tevreden de deur 
uit loopt? Maak dan snel een afspraak bij 
Kapsalon Suus.  

Verstand van haar

“IK VERTEL JE NIET WAT JE WIL 
HOREN, MAAR WAT HET 
MOOISTE UIT JE HAALT.”

Bij ons vind je een uitgebreid assortiment modestoffen, 
decoratiestoffen en patronen. Dus kom op de koffi e in 
ons fi liaal of bestel jouw stoffen bij stefsstoffen.com 
via de webwinkel.via de webwinkel.

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

Zelf kleding
  maken?

VANAF 1 APRIL GEOPEND  Kerkstraat 56 Oss  |  Openingstijden di t/m vr 09.30 - 17.00 uur.
Shop ook online www.stefsstoffen.com



COLUMN/DEBBY JENTJENS

Debby Jentjens, huidtherapeut

Stationsstraat 1, Helmond

085 - 043 24 54 

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.

Ceulen Klinieken is ontstaan vanuit de 
overtuiging dat sommige routinematige 
behandelingen effi ciënter kunnen in een 

gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.

 Door de communicatielijnen kort te houden 
en de behandeltrajecten zo effi ciënt en 

doelmatig mogelijk te laten verlopen heeft 
Ceulen Klinieken korte wachttijden.  

Bij de dermatologen kunt u terecht voor de 
behandeling van spataderen, aambeien, 

huidkanker, moedervlekken en alledaagse 
huidproblemen. 

De huidtherapeuten zijn gespecialiseerd in de 
medische behandeling van acne en oedeem, 

laserontharing, huidverbetering met chemische 
peeling en laserbehandeling van onder andere 

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
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Ram 21-03/20-04
Je kunt goed nieuws verwachten. 
Voorkom te veel fantasie en blijf met 
beide benen op de grond.

Stier 21-04/20-05
Geen wonder dat je in een goed 
humeur bent. De sterren hebben een 
zeer sterk en positief effect op jou.

Tweelingen 21-05/20-06
Denken betekent nog geen weten. Het 
is geen goed idee om een gevecht te 
beginnen als je de gegevens niet hebt 
geverifi eerd of onderbouwd.

Kreeft 21-06/22-07
Als mensen in jouw omgeving niet 
actief zijn, wees dan niet bang om 
alleen te gaan sporten.

Leeuw 23-07/22-08
Houd je ogen goed open als je over 
straat loopt. Je weet nooit wanneer je 
een interessant persoon tegenkomt.

Maagd 23-08/22-09
Misschien heb je de afgelopen dagen 
te veel moeite gedaan voor je werk. 
Zet je zorgen opzij, ontspan.

Weegschaal 23-09/22-10
Het is volkomen normaal dat je 
soms niet weet wat je wilt, of dat jij je 
niet zeker voelt. Maar je moet altijd 
proberen het op te lossen.

Schorpioen 23-10/22-11
Je hebt de laatste tijd echt geprobeerd 
om een goede vriend te zijn. Nu word 
je beloond met nieuwe contacten.

Boogschutter 23-11/21-12
Het feit dat je dingen vergeet, is niet zo 
erg. Dat overkomt ons allemaal. Maar 
zorg dat je geen belangrijke gebeurtenis 
mist.

Steenbok 22-12/20-01
Gebeurt het van tijd tot tijd dat je een 
revolutionair idee hebt dat je niet kunt 
realiseren? Dat zal nu veranderen.

Waterman 21-01/19-02
Als het niet mogelijk is om de ernst van 
de situatie in te schatten, neem dan 
geen overhaaste beslissingen.

Vissen 20-02/20-03 
Vissen hebben veel werk en familie-
activiteiten waardoor ze geen tijd 
overhouden voor andere dingen.

HOROSCOOP

Wat gaat maart ons brengen?

de situatie in te schatten, neem dan 
geen overhaaste beslissingen.

Vissen
Vissen hebben veel werk en familie-

Geen enkele massage
is hetzelfde!

Bandalaan 29 - Eindhoven  |  06-14432142  |  www.massagetherapieencoaching.nl

Pijn in je nek, schouder of rug die maar niet over gaat? 
Stress, vermoeidheid, snel overprikkeld?

Massage en coaching helpen je bewust te worden, 
te ontspannen en klachten te verminderen of te voorkomen.

Stress! Dat is voor veel mannen de eerste fase als ze horen dat ze voor het eerst 
vader gaan worden. Want HELLUP, hoe doe je dat, een goede vader zijn? En hoe 

help je de moeder van je kind door die negen maanden heen?

HELLUP… 
ik word vader!

MAN/CAVE

Wees gerust, je bent niet de eerste die in paniek raakt en 
zeker ook niet de laatste. Er komt ook heel wat op je af, maar 
gelukkig heb je (in de meeste gevallen) een paar maanden 
om aan het idee te wennen en om je voor te bereiden op de 
grote dag. 

Babykamer
Be prepared! Wacht dus niet tot het allerlaatste moment 
met  het afmaken van de babykamer, maar zorg dat die 
ruimschoots op tijd klaar is. Een kindje kan nu eenmaal wat 
eerder komen dan gepland en als die kleine er eenmaal is 
en je druk bent met luiers verschonen, dan heb je echt geen 
tijd (en zin) meer om nog al die klussen te moeten doen.

De zakelijke kant
Wat ook belangrijk is, is de ‘zakelijke kant’ van het krijgen van 
een baby. Het regelen van kraamverlof en ouderschapsverlof, 
maar zeker ook het erkennen van het kind, mochten jullie 
niet getrouwd zijn. Zorg dat je ook dat soort dingen op tijd 
geregeld hebt. Maar het allerbelangrijkste is nog: geniet! Je 
wordt immers maar één keer voor het eerst vader.



COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Je kunt je staat van bewustzijn en je energieniveau 
verhogen door dankbaarheid te tonen. Wanneer je 
oprecht dankbaar bent, is dat een blijk van waardering 
en een uiting van vriendelijkheid.

Dankbaarheid kun je elke dag beoefenen. Bijvoorbeeld 
’s avonds. Neem voordat je gaat slapen tien minuten 
tijd en rust voor jezelf. Sluit je ogen en adem een paar 
keer ontspannen diep in en uit. Voel wat er in je lichaam 
gebeurt. Vervolgens vraag je aan jezelf: waar ben ik 
vandaag dankbaar voor? Stel die vraag vanuit je hart. 
Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Elke dag zijn er 
dingen om dankbaar voor te zijn.

Met een positieve gedachte je dag afsluiten beïnvloedt je 
onderbewustzijn positief. Als je dat elke avond doet, zul 
je ontdekken dat je met een prettig gevoel gaat slapen. 
Wees dankbaar en je zult je gelukkiger voelen.

 Hasta la proxima. 

YouriClaessensPhotography

Zeg vaker ‘dank je wel’, al is het in stilte. 
Drie kleine woordjes met een grote 
betekenis. Wees dankbaar voor wat je 
hebt. Wees niet ongelukkig over wat je 
niet hebt. Dankbaarheid geeft een gevoel 
van verlichting en geluk.

dankbaar

Michael  Pilarczyk

dankbaarIk ben
Een kavel
een woonwens
Roscobouw

Gevestigd in het Brabantse Heesch, is Roscobouw uw ideale partner 

voor het verwezenlijken van uw vrijstaande droomhuis. Samen is 

hierbij het toverwoord. Van schets tot sleutel wordt u het hele  

traject begeleid, waarbij korte lijnen en een professionele maar 

zeker ook persoonlijke werkwijze hoog in het vaandel staan. 

Efficiënte werkwijze

Onze korte lijnen zorgen voor een bijzonder 
efficiënte en snelle werkwijze. Na het oriënte-
rende gesprek, duurt het slechts 4 tot 6 weken 
totdat het definitieve ontwerp klaar is. Een team 
van betrokken medewerkers zorgt er voor dat de 
bouwtijd prettig en voorspoedig verloopt.

Laat je ontzorgen

Een keuze voor Roscobouw houdt in dat u  
vanaf het eerste moment ontzorgt wordt.  
Samen doorloopt u het traject van ontwerp, 
vergunningen, financiën en uitvoering, waarbij het 
overzicht door Roscobouw bewaard blijft. Geen 
vervelende verassingen achteraf, u weet tijdens 
het gehele proces waar u aan toe bent.

Alles is mogelijk

Elk project van Roscobouw is maatwerk. Een ruime 
keus aan architecten binnen het bedrijf geeft u 
vanaf het begin al de vrijheid om uw eigen unieke 
woonwensen uit te laten werken. Het ontwerp 
proces wordt deskundig begeleid en wij denken 
hierbij in oplossingen. 

“Wij bouwen met  
aandacht alsof het onze 

eigen woning is.”

Benieuwd wat Roscobouw voor u persoonlijk kan betekenen?  

Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek en  

ontdek wat er mogelijk is voor uw bouwplannen, wij staan u  

graag te woord.

Bosschebaan 64 
5384 VZ Heesch
T. 0412 455 501
info@roscobouw.nl

www.roscobouw.nl
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Houd de diepgevroren garnalen onder stromend water en maak ze los van 
elkaar. De garnalen mogen nog bevroren zijn, maar ze mogen niet meer aan 
elkaar kleven. Zet een pan op het vuur met een scheut olijfolie. Bak de (nog 
diepgevroren) garnalen gedurende ongeveer 2 minuten. Strooi er twee 
koffi elepels ras el hanout over en bak nog eens 2 minuten. 

Snijd intussen de tomaten in plakjes. Haal de garnalen uit de pan, ook al zijn 
ze nog niet helemaal gaar, en leg ze op een bord. Leg de tomatenplakjes in de 
pan met het aanbaksel; dat geeft een lekkere smaak. Zet een deksel op de 
pan en laat 6 tot 8 minuten stoven.

Roer de tomaten om en leg er de spinazie op. Giet de room erbij, zet het 
deksel opnieuw op de pan en laat ongeveer 3 minuten stoven. Roer de 
groenten door elkaar en kruid met peper en zout.

Leg de garnalen op de groenten en laat nog even doorkoken zodat alle 
smaken, maar ook de gele kleur van de ras el hanout, zich vermengen. 
Serveer in een mooie pan.

INGREDIËNTEN
300 g biologische garnalenstaarten 

(diepvries)
olijfolie

2 koffi elepels ras el hanout
4 grote tomaten
200 g spinazie

1 dl room
peper en zout

met ras el hanout en groenten
2 PERSONEN - 20 MINUTEN

Grote garnalen

Manuela, media adviseur bij Bruist
Ook een groot fan van garnalen? Dan is dit gerecht echt jouw ding. Heerlijke garnalen 

om van te smullen, op smaak gebracht met ras el hanout. Dit gezonde recept maak ik 

zelf vaak klaar. En het fi jne is dat je er maar een minimum aan ingrediënten voor nodig 

hebt en het is weinig werk. Snel, gemakkelijk en superlekker!
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Handmade Luxury Furniture

Blox is de eerste en enige leverancier die met eenheid en luxe materialen 
uit voorraad een woning of bedrijf kan voorzien van een architectonisch 

verantwoorde tijdloze high-end uitstraling.

Uw woning, bedrijf, kantoor of hotel in een 
stijl exclusief voor u geleverd. Blox biedt u 
een eigen architectonische eenheid, in uw 
eigen stijl en in uw eigen kleur gespoten. 
Honderden high-end mogelijkheden van 
natuurlijke en hoogwaardige materialen 
tegen middensegment prijzen.

Blox: architectonische eenheid in stijl en 
kleur, desgewenst gecombineerd met luxe 
hardsteen en stoffering. Laat u vrijblijvend 
en professioneel informeren door een van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

Wij staan open voor een samenwerking met 
stylisten, architecten en luxe meubelwinkels. 
Graag willen wij samen met u dit unieke 
modulaire Blox concept op de kaart zetten.

Maak geheel vrijblijvend een afspraak in ons 
Blox innovation offi  ce. Wij komen ook graag 
bij u langs om de mogelijkheden van dit unieke 
Blox dealerconcept vrijblijvend toe te lichten.
Neem daarvoor contact op met:
Pierre de Wit  +31 (0)6 580 61 339
René van de Pol  +31 (0)6 580 61 319

Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel  |  +31 (0)85 020 59 53
info@blox.sale  |  www.blox.sale

Blox zoekt professionele samenwerkingen
door geheel Nederland



B A C K B O N E  O F  B U S I N E S S
F O R D  B E D R I J F S V O E R T U I G E N

www.vanmossel.nl/ford

Tijdelijk 
voordeel tot 

€5000
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