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KOM GEWOON

EENS VRIJBLIJVEND

IDEEËN OPDOEN, 

DE KOFFIE STAAT 

KLAAR!

Geniet
in het vroege voorjaar
al van je buitenkamer!

Het buitenleven wordt steeds 
belangrijker in ons leven en hoe 
heerlijk is het om al in het vroege 
voorjaar buiten te kunnen genieten? 
Ben je op zoek naar een tuinhuis, 
veranda of buitenkamer dat zich 
onderscheidt in stijl, vormgeving en 
een meer dan uitstekende prijs/kwaliteit 
verhouding? Denk dan eens aan 
Jan de Boer Tuinhuizen!

Al jarenlang is het ontwerpen en vervaardigen van landelijke of moderne tuinhuizen, 
veranda’s, buitenkamers en meer oplossingen op maat onze specialiteit. Onze passie 
voor hout en alles wat met heerlijk buitenleven samenhangt, is overal in ons bedrijf 
voelbaar. In onze sfeervolle showroom ben je van harte welkom om inspiratie op te doen. 
Ook wordt je voorzien van deskundig advies. We denken graag met je mee om uiteindelijk 
een duurzaam product te kunnen leveren waar je vele jaren plezier aan beleeft. 

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

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

Jan en Marga Willems

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



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/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen, van Secretaressedag en van 
Koningsdag. Maar meestal ook de ideale maand om weer heerlijk 
naar buiten te gaan en je tuin klaar te maken voor de mooie 
maanden die voor ons liggen. Kan je tuin wel een metamorfose 
gebruiken? Blader dan vooral snel verder, want in deze nieuwste 
editie van Bruist delen we de laatste tuintrends met je. Wie weet 
zit er wel een trend tussen die bij jouw tuin past!

Zelf genieten wij deze maand ook optimaal van de eerste 
zonnestralen die de lente inluiden en ons stiekem al doen 
verlangen naar de zomer. De winter was weliswaar niet extreem 
koud dit keer, maar desondanks is het mooie weer wat ons 
betreft meer dan welkom. Heerlijk als je alles langzaamaan weer 
in bloei ziet staan en het leven zich beetje bij beetje weer naar 
buiten verplaatst.

Spot je dus een van die eerste zonnestralen, maak daar dan 
gebruik van! Op naar buiten, dit magazine mee en heerlijk in het 
zonnetje genieten van alle bruisende verhalen die wij weer voor 
je op papier hebben gezet. Be inspired!

Raoul Bosman

COLOFON
UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340  |  nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
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Volgens Tuinbranche Nederland gaan we dit jaar drie 
opvallende trends tegenkomen in de Nederlandse 
tuinen: Inner Retreat, Blended Cultures en Street 
Savage. Mooie benamingen, maar wat houden ze 
precies in?

Inner Retreat
Tuinen die vallen onder deze eerste trend, staan 
geheel in het teken van rust en onthaasten. In 
deze tuin tref je geen heftige kleuren of extreme 
vormen aan, maar juist transparante en natuurlijke 
materialen, wittinten, organische vormen en een 
vijver die samen zorgen voor eenheid. In het dagelijks 
leven zijn we al druk genoeg, waardoor het fi jn is om 
thuis te komen in een oase van rust.

Blended Cultures
In tuinen die behoren tot de Blended Cultures 
trend vind je een mix van materialen, werelden en 
kleuren. De tuin biedt plaats aan een bonte mix van 
verschillende planten waarbij natuurtinten spelen 
met felle accentkleuren. Ook wat het tuinmeubilair 
betreft. Daarbij zien we een vrolijke en ongedwongen 

Wil jij ook een van deze trends toepassen in je tuin? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je vast een ondernemer in jouw regio die je daarbij kan helpen.

Maak je tuin 2020-proof
Het voorjaar is weer begonnen: hoog tijd om ook je tuin weer klaar te 

maken voor de mooie maanden die voor ons liggen. Wat de trends zijn voor 
dit jaar? We zetten ze voor je op een rijtje.

mix van lokaal en globaal, wat zorgt voor een ietwat 
folkloristische sfeer.

Street Savage
Houd jij niet zo van perfectie, maar ben je meer 
een liefhebber van imperfectie en vrijheid, dan is 
dit jouw trend. Tuinen die vallen onder de Street 
Savage trend, kennen (kleurrijke) invloeden uit de 
hiphopscene en van de straat. Wat je ook terugziet 
in het tuinmeubilair, dat bovendien veelal industrieel 
oogt. Zelfs graffi ti wordt in deze tuinen niet geschuwd, 
maar juist toegejuicht. Alles om te zorgen voor een 
onconventionele uitstraling, oftewel allesbehalve het 
geijkte plaatje.

Groen
Bij alle drie de trends is er veel aandacht voor 
duurzaamheid, biodiversiteit en watervriendelijkheid, 
wat past in deze tijd waarin we steeds bewuster met 
alles omgaan. Daarnaast is er volop ruimte voor groen, 
wat bijdraagt aan wat we eigenlijk allemaal willen: 
een groene en gezonde woonomgeving voor mens 
(en dier) en het ideale verlengstuk van je woning.

BRUIST/WONEN

DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS
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IPL is een ontharingsmethode die werkt door middel van 
een puls van licht. De puls wekt warmte op in de haarzakjes 
en vernietigt deze, waardoor er nooit meer een haartje terug 
kan groeien. Defi nitief ontharen is op elk lichaamsdeel 
eenvoudig en vrijwel pijnloos mogelijk met de IPL-methode. 
Het is bovendien snel. Zo is de gemiddelde behandeltijd 
voor het defi nitief ontharen van oksels of bikinilijn slechts 
vijf minuten. 

DÁT IS WAT DE IPL-METHODE
VOOR U KAN BETEKENEN!

NOOIT MEER 
SCHEREN, 
EPILEREN, 
HARSEN OF 
WAXEN?

Langdurig effect
Tijdens de eerste stap worden de dode huidcellen verwijderd en wordt de 
aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd.

In totaal heeft u zo’n 8 behandelingen nodig voor een bevredigend 
resultaat. Daarnaast adviseren wij 1 onderhoudsbehandeling per 5-10 jaar 
voor een optimaal en langdurig effect.

Voordelen van IPL-ontharing:
• nooit meer scheren, harsen, epileren of waxen
• geen ingegroeide haartjes of stoppels
• haarreductie van 80-90% na gemiddeld 8 behandelingen
• kwaliteit en optimale veiligheid
• vrijwel geheel pijnloos
• ontstekingen verdwijnen

OKSEL-
BEHANDELING

AANBIEDING: 
IN TOTAAL

Deal

Albert van Cuijckstraat 4, Asten

06 470 923 74

WWW.BEAUTYSALONSANDRA.NL

B R U I S T

PROMOCODE: BRUIST 

RESERVEER NU VIA
WWW.BEAUTY-SALONSANDRA.NL

 € 175,-

T.W.V. € 59,- PER BEHANDELING
(6 à 8 behandelingen nodig)
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Leve de lente
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. #THIN ICE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op een voucher-

code voor thrillerserie Thin 

Ice op lumiereseries.com

Iedere week verschijnt een nieuwe 

afl evering van de thrillerserie 

Thin Ice over de smeltende ijskappen 

op de Noordpool en internationale 

geopolitiek. BRUIST verloot 10 

vouchercodes. lumiereseries.com

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Kenners zeggen dat de Pallini 

Limoncello de perfecte balans heeft 
gevonden en een unieke frisse smaak 

heeft gecreëerd, die niet te zoet of zuur 
is. Dat komt door het gebruik van de 
speciaal gekweekte citroenen aan de 
Amalfi  kust. Een likeur die heerlijk te 

nuttigen is, zowel als aperitief als 
digestief, en die cocktails een unieke 

smaak geeft. Pallini limoncello

VOOR DE OLIFANT
Amarula is een Zuid-Afrikaanse 

likeur afkomstig uit Phalaborwa. De 
likeur is gemaakt van suiker, room 
en de vrucht van de Marulaboom. 
Een boom die ook wel bekendstaat 
als de ‘olifantenboom’, omdat de 
dieren de vrucht ook een heerlijke 
snack vinden. Het merk zet zich 

daarom in voor het behoud van het 
Afrikaanse wildlife en voor olifanten 

in het bijzonder. Amarula likeur

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke scheerkop 
met vijf Skin Perfect-mesjes kom je nu nog 

gemakkelijker bij alle lastig bereikbare plekjes. 
Het mooie design en roze kleurtje van de Intuition 
Complete maken van elke scheerbeurt een fi jne 
beauty treatment! Zo zijn jouw benen, oksels 
en bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

win

smaak geeft. Pallini limoncello

Leve de lente

SHOPPING/NEWS

DE GEUR VAN HAWAII
Al meer dan 45 jaar biedt het 
zonverzorgingsmerk Hawaiian 

Tropic luxueuze zonverzorging aan 
om je zintuigen te verrassen terwijl 

je geniet van de zon. Hawaiian 
Tropic wil voor vrouwen een 

verwenmoment creëren om te 
genieten van een leven in de zon, 

goed beschermd en gevoed. 
Hawaiian Tropic

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 orginele 
manier. Aangeboden door:

LEZERSACTIE

Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

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

BRUIST Deals 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. #LINNAEUSHOF naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak nu kans op 
2 entreekaartjes
voor Linnaeushof.
Linnaeushof mag zich 
met recht Europa’s 
grootste speeltuin 
noemen. Er zijn meer 
dan driehonderd-
vijftig speeltoestellen 
en attracties.
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De leverancier van kwaliteit kunstgras!
Een familiebedrijf met jarenlange ervaring en kennis
Het familiebedrijf Garden Sense Kunstgras Brabant is in 2007 opgezet.
Onze vakman John heeft in de afgelopen jaren al heel wat klanten
voorzien van een prachtige kunstgrasmat. Bij mensen thuis in de tuin of 
op het balkon, bedrijven,  sportveldjes, scholen, 20m2 of 225m2... John 
heeft veel ervaring opgebouwd, waardoor hij de fi jne kneepjes uit het vak 
kent. Die aandachtspuntjes maken dat uw kunstgras perfect geïnstalleerd 
wordt en u er lang van kunt genieten. Daarnaast geven John en Yoni 
goed advies om het kunstgras zelf te installeren. Met een paar goede tips 
over kunstgras komt u al een heel eind. Gedurende het proces staan wij 
u graag telefonisch te woord, en mocht het echt niet lukken, kunnen wij 
alsnog bij u langskomen om het in orde te maken.

Waar bedrijven, instellingen en 
overheden steeds vaker kiezen 

voor kunstgras, is ook de 
particulier het natuurlijke gras 

aan het vervangen door 
dit exclusieve product.

Wij van Garden Sense vinden dit 
een begrijpelijke ontwikkeling. 

Kunstgras biedt zoveel voordelen 
en mogelijkheden! Het is 

tegenwoordig nauwelijks meer 
van echt te onderscheiden.

John en Yoni van de Wal  |  Geeneindseweg 2, Oirschot  |  Noord-Brabant, Nederland  |  06 14 46 03 55  |  info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

SOORTEN 
KUNSTGRAS

GEKLEURD 
KUNSTGRAS

KUNSTGRAS 
OP BALKON

SPORT- EN SPEEL 
KUNSTGRAS

PROMOCODE: BRUIST
GELDIG IN DE MAANDEN 

APRIL EN MEI 2020 

De leverancier van kwaliteit kunstgras!

Service en kwaliteit hoog in het vaandel!
Juist om die reden mogen wij ons erkend 5-sterren specialist noemen! Goed 
advies, vakmanschap, kwaliteit, service en garantie. Een goed begin is het halve 
werk. We laten ons beoordelen, waarbij de NPS score meter gebruikt wordt. In 
de meter kunt u ziet welke score wij ontvangen van mensen welke u voor gingen. 
Benieuwd naar de ervaringen van onze service en de kwaliteit van ons kunstgras? 
Bekijk de diverse beoordelingen welke gegeven zijn via het 5-sterren specialisten 
keurmerk of de ervaringen met kunstgras, welke wij via onze site ontvangen.

Bezoek onze kunstgras showtuin in Oirschot
In onze reeds uitgebreide showtuin hebben wij alle soorten kunstgras uit ons 
assortiment liggen. Kom vrijblijvend bij ons langs, voor een lekker kopje koffi e en 
een advies op maat. Daarnaast kunt u kiezen om het kunstgras zelf te leggen of 
gebruik te maken van onze kunstgras aanlegservice.

APRIL EN MEI 2020 
Bezoek onze kunstgras showtuin in Oirschot
In onze reeds uitgebreide showtuin hebben wij alle soorten kunstgras uit ons 
assortiment liggen. Kom vrijblijvend bij ons langs, voor een lekker kopje koffi e en 
een advies op maat. Daarnaast kunt u kiezen om het kunstgras zelf te leggen of 
gebruik te maken van onze kunstgras aanlegservice.

John en Yoni van de Wal  |  Geeneindseweg 2, Oirschot  |  Noord-Brabant, Nederland  |  06 14 46 03 55  |  info@gardensense.nl  |  www.gardensense.nl

Deal

LEG NU JE
KUNSTGRAS AAN! 
Maak gebruik van de 

BRUIST Deal

10% KORTING
OP KUNSTGRAS
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DITJES/DATJES

 De oudste geschreven vermelding van 1 april als dag
van de grap dateert uit 1508 en is in Frankrijk gevonden.
  Duurzaamheid vormt een steeds belangrijker 
   aspect in de tuin van nu.
Als je trouwt in april heb je een grotere kans op een goed huwelijk.
  Ben je in april geboren, dan heb je minder kans
     op allergieën dan mensen die in de herfst zijn geboren. 
  Steeds meer mensen zien hun tuin als (groen) 
   verlengstuk van hun woning.
  Elk jaar is het op de derde donderdag van april   
Secretaressedag. Denk er dus aan om jouw secretaresse
   in het zonnetje te zetten.
  Kinderen die in april zijn geboren, zijn sterke
 persoonlijkheden en vaak heel populair.
Tuinbranche Nederland heeft weer wat mooie namen bedacht 
 voor de tuintrends van dit jaar: Inner Retreat,
   Blended Cultures en Street Savage.

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
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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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Eigenaar: Rob Droog   |   Snavelbiesstraat 12, Landhorst  |  06-24110827  |  www.blijvendanders.nl

Blijvend anders!
VOOR DUURZAME VERANDERINGEN 
IN JE HOUDING EN GEDRAG.

Hoe meer kennis en inzicht je over 
jezelf hebt, hoe makkelijker het is 
om veranderingen in jezelf aan te 
brengen. Dat is de achterliggende 
gedachte van Blijvend anders. 

 Duurzame veranderingen 
 “En dan hebben we het in principe over duurzame 
veranderingen in je houding en gedrag”, vertelt 
eigenaar Rob Droog. “Bij ons leer je eerst zien hoe 
alles werkt in jezelf voordat we aan het werk gaan. 
Als je namelijk eenmaal begrepen hebt hoe de dingen 
in je werken, weet je ook gelijk wat nog niet werkt, 
hoe dat zit en wat je daaraan kunt doen. Door het 
verkrijgen van deze kennis en inzicht is de kans op 
slagen vele malen groter en kun je bovendien je eigen 
methode of therapie ontwikkelen die dan ook altijd bij 
jou aansluit en dus ook altijd werkt.”

  Kennis vormt ingang
  Wie er zoal bij Blijvend anders aanklopt voor hulp, is 
volgens Rob heel divers. “In principe is iedereen bij 
ons welkom met alles wat met emoties, gevoelens en 
het denken te maken heeft. Zo komt de een vanwege 
relatieproblemen of een burn-out en heeft de ander 
bijvoorbeeld depressieve klachten of vragen die te 
maken hebben met hooggevoeligheid. Voor iedereen 
geldt dat kennis over jezelf de ingang vormt om 
dingen te veranderen.”

  Onderscheidend 
 Rob is al zo’n dertig jaar bezig met dit model en 
past het sinds drie jaar toe met Blijvend anders. “We 
onderscheiden ons door onze manier van werken. 
Niet alleen door het model dat we toepassen, maar 
bijvoorbeeld ook doordat cliënten bij ons niet voor 
de zoveelste keer hun hele verhaal hoeven te doen. 
Dat komt vanzelf wel ter sprake, dat hoeft dus niet 
meteen; iets wat veel mensen bijzonder weten te 
waarderen.” Samen met zijn vrouw Rianne runt hij 
Blijvend anders. Rob zorgt voor de juiste kennis en 
inzichten en Rianne verzorgt alle werkzaamheden 
eromheen.
Benieuwd of ze ook iets voor jou kunnen betekenen? 
Neem dan zeker eens contact op of kijk op 
de website voor meer informatie. 

Blijvend anders!
BRUISENDE/ZAKEN
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN LOOP NOOIT WEG ZONDER HELM

Isidore Mazal is elf en de jongste zoon in 
een gezin met zes kinderen. Zijn broers 
en zussen zijn allemaal superintelligent, 
hij is gevoelig. Berenice, Aurore en 
Leonard behalen al voor hun 
vierentwintigste doctoraten. Jeremy is een 
muzikaal genie en Simone van dertien is 
overal goed in. Alleen Isidore heeft nog 
nooit een klas overgeslagen of een 
proefschrift geschreven. Maar wanneer 
de familie Mazal getroffen wordt door een 
tragedie, is hij de enige die hen kan 
helpen. Als hij voor die tijd tenminste niet 
is weggelopen van huis. LOOP NOOIT 
WEG ZONDER HELM van Camille 
Bordas verschijnt 21 april.

D

Of je nu van bos, heide of strand 
houdt, Nederland heeft vele mooie 
natuurgebieden. Ervaar en ontdek 
hoe mooi de natuur is en trek er op 
uit. En de natuur maakt je ook nog 
eens gelukkiger! Het aanbod van 
activiteiten en evenementen in de 
natuur is reuze, voor zowel jong als 
oud. Als je érgens goed van kunt 
uitwaaien is het wel aan zee. Niets 
is zo ontspannend als een 
wandeling over het strand. Met 
zicht op een verre horizon en alleen 
het geluid van de zee en zingende 
meeuwen. Maak bijvoorbeeld een 
strandwandeling tussen de 
bosjutten in Rockanje of ga 
wielewalen spotten bij Lauwersoog.
Kijk voor vele mooie wandelingen 
in de mooiste gebieden van 
Nederland op www.anwb.nl/
wandelen.

 AGJE UIT
ER OP UIT
IN DE NATUUR

The Secret Garden is gebaseerd op het 
gelijknamige kinderboek van Frances Hodgson 
Burnett. Wanneer de ouders van de tienjarige 
Mary Lennox (Dixie Egerickx) overlijden, wordt 
ze naar haar oom (Colin Firth) in Engeland 
gestuurd. In het grote landhuis ontmoet ze haar 
zieke neefje Colin die eigenlijk het huis niet uit 
mag. Samen gaan ze op onderzoek uit in de 
honderden kamers en uitgestrekte tuinen. Daar 
ontdekken ze een mysterieuze deur die toegang 
geeft tot een geheime tuin die sinds de dood 
van haar tante niet meer open is geweest.
THE SECRET GARDEN en andere fi lms zijn 
te bekijken via Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
THE SECRET 
GARDEN

W W W . I N V E R N O . N L
POSTELSTRAAT 38C SOMEREN  T 0493 - 472441
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Salon 2.0  |  Specialist in haarwerken, hoofdhuid- & haarproblemen 
Ommelseweg 55, Asten  |  +31 6 3619 4803
dermasalon2.0@gmail.com  |  www.salon2punt0.nl

Haar verliezen is geen keuze,
   er mooi uitzien wel!

Bij Salon 2.0 ben ik enkel gericht op hoofdhuid- en 
haarproblematiek en ga ik graag met u op zoek naar een 
oplossing of iets om bijv. psoriasis te verlichten, op gebied van 
haarwerken zoeken we samen naar een geschikte oplossing 
om haarverlies te verdoezelen. Krijgt u onverhoopt te maken 
met chemo, waarbij het haar waarschijnlijk gaat uitvallen? 

Bij hoofdhuid- en haarproblematiek kunt u bij Salon 2.0 terecht. Een kleine salon 
waar privacy voorop staat. Mijn naam is Angela Jaspers en eigenaresse van Morfose 
Kappers en Salon 2.0.

Ook dan help ik u graag door deze fases heen en 
een mooi haarwerk te zoeken dat bij u past. Vaak 
komt u ook in aanmerking voor een vergoeding 
vanuit de zorgverzekering, waarbij ik in de meeste 
gevallen gecontracteerd mee ben.

Salon 2.0  |  Specialist in haarwerken, hoofdhuid- & haarproblemen

Voor meer info 
kijk op 

www.salon2punt0.nl 
Bij vragen app 
of mail gerust

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!
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Celsiusstraat 8  Wijchen Tel. 024-6416466  

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

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

www.jandeboertuinhuizen.nl

Al jarenlang is het ontwerpen en vervaardigen van landelijke of moderne  
tuinhuizen, veranda’s, buitenkamers en meer oplossingen op maat onze 
specialiteit. Onze passie voor hout en voor alles wat met heerlijk buitenleven 
samenhangt, is overal in ons bedrijf voelbaar. In onze sfeervolle showroom 
ben je van harte welkom om inspiratie op te doen. Ook word je voorzien van 
deskundig advies. We denken graag met je mee om uiteindelijk een duurzaam 
product te kunnen leveren waar je vele jaren plezier aan beleeft. 

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

We staan open voor al je wensen en maken er samen iets moois van! 
Graag tot ziens!

Een strakke moderne  
buitenkamer is ook één  
van de vele mogelijkheden!

Het buitenleven wordt steeds belangrijker in ons leven en 
hoe heerlijk is het om al in het vroege voorjaar buiten te 
kunnen genieten! Ben je op zoek naar een tuinhuis,  
veranda of een knusse landelijke buitenkamer dat zich 
onderscheidt in stijl, vormgeving en een meer dan  
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding? Denk dan eens  
aan Jan de Boer Tuinhuizen!

Jan en Marga WillemsGeniet 
in het vroege voorjaar 
al van je buitenkamer!

KOM GEWOON

EENS VRIJBLIJVEND 

IDEEËN OPDOEN, 

DE KOFFIE STAAT 

KLAAR!

Jan de Boer_Bruist_April19.indd   Alle pagina's 19-03-19   13:56

Geniet
 van een  prachtig  
 boeket op tafel! Stationsstraat 92, Deurne  |  0493 312113

www.mandysbloemenhuis.nl

Kom 
gezellig langs! 
Voel je welkom!

Mandy’s Bloemenhuis, een 
bloemenwinkel gelegen 
aan de rand van het 
centrum van Deurne. 

U kunt bij ons terecht voor 
een mooi seizoensgebonden 
boeket, mooie planten, 
en unieke landelijke 
woonaccessoires. Ook 
geven wij workshops 
bloemschikken. Kom gezellig 
inspiratie op doen! Wij staan 
graag voor u klaar!

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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In maart denk je dat het nooit meer goed 
komt, maar dan ineens voel je in april die 
heerlijke lentezon! Gelukkig, ze is er weer! 
Dat belooft wat voor de komende maanden.

7. Joli Blush van Clarins, € 36,-  www.clarins.com
8. After Sun Body Butter van Hawaiian Tropic, € 15,99  www.hawaiiantropic.com 

9. Cleansing Oil with 5 Omega’s van Novexpert, € 32,95  www.iciparisxl.nl
10. Anticellulite Cryo-Gel van Collistar, € 58,99  www.collistar.nl

11. Hello Sunny Sun Stick Glow SPF 50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
12. Lady Million Empire Eau de Parfum Collector van Paco Rabanne, € 110,10  www.douglas.nl

BEAUTY/NEWS

En dan is het voorjaar
9

11
10

8

12

7

1. BLOOM BABY, BLOOM! eyeshadow palette van essence, € 7,99  www.essence.eu
2. Petal Flower Mineralize Skin Finish van MAC, € 35,50  www.maccosmetics.nl

3. Twist Ultra-Shiny Gloss van Pupa, € 18,99  www.pupa.nl
4. Replica Bubble Bath Eau de Toilette van Maison Margiela, € 95,-  www.iciparisxl.nl

 5. Acqua Colonia Lychee & White Mint van 4711, € 22,50  www.4711.com
6. La Laque Couture van YSL, € 29,-  www.ysl.com

5
1

En dan is het voorjaar
2 3

4

6
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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. 

“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.
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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.

We vinden het heel belangrijk dat we mensen kunnen helpen van jong tot 
oud. De kinderfi etsen zijn heel belangrijk. We beginnen al rond de 2,5 jaar 
met leren fi etsen. Dat moet ook veilig gaan en we vinden het ook leuk als 
het een mooi model is. Voor jongens en meisjes hebben we Loekie, Popal 
en Sparta young in de winkel. Het assortiment is ruim en voor ieder wat wils. 
Loopfi etsen, stepjes zijn ook te bezichtigen. 

Kom langs en 
MAAK EEN PROEFRIT

we hebben vast 
een fi ets voor jou

Wat is er mooier dan een kind blij maken met een stoere of een prachtige fi ets?

Alweer een tevreden klant!  

Op zoek naar een
stoere kinderfi ets?
 Wij helpen je graag met de juiste keuze.

E-BIKES

GEBRUIKTE FIETSEN

VERHUURFIETSEN

KINDERFIETSEN

STADS & TOURFIETSEN

REPARATIE

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
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VAN ESCAPEROOM
TOT BLOTEVOETENPAD, 
ER ZIJN HEEL WAT 
BIJZONDERE UITJES

Doe eens wat anders 
dan anders...

BRUIST/LIFESTYLE

Paragliden, paintballen, overnachten op bijzondere 
locaties, whiskyproeven, racen op het circuit... en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Zoek via Google op 
‘bijzondere uitjes’ en het aantal hits is enorm. Je kunt het 
zo gek niet verzinnen, of je kunt het wel ergens doen.

Escaperoom
Sinds een aantal jaar zijn de escaperooms enorm in 
opkomst, een bijzonder uitje voor een date of voor 
een uitstapje met je gezin of vriendengroep. In elke 
regio zijn tegenwoordig wel de nodige escaperooms 
te vinden. Voor wie hier nog nooit van gehoord heeft: 
in een escaperoom word je met je gezelschap in een 
afgesloten ruimte geplaatst, die je aan de hand van 
puzzels en raadsels binnen een bepaalde tijd moet 
zien te ontvluchten. Ontzettend spannend, want lukt 
het jullie wel of niet om op tijd het geheim van de 
escaperoom te ‘kraken’? Een uitdaging die vaak ook 
vraagt om het nodige teamwork. Wel zo fi jn dus als 

Ben jij ook op zoek naar een bijzondere activiteit in jouw regio? 
Neem dan zeker eens een kijkje op www.nederlandbruist.nl.

Doe eens wat anders 
dan anders...

De dagen worden steeds langer en we krijgen weer zin om de deur uit te gaan. 
Tijd voor wat meer actie! Geen zin in alle geijkte uitjes? Er zijn ook heel wat 

bijzondere dingen te doen.

jullie op zijn minst een beetje kunnen samenwerken 
tijdens deze race tegen de klok.

Blotevoetenpad
Een bijzonder uitje van een totaal ander kaliber is 
het bewandelen van een blotevoetenpad. Ja, je leest 
het goed en de naam zegt eigenlijk al precies wat 
het is. Blotevoetenpaden zijn namelijk wandelpaden 
die speciaal zijn aangelegd om op blote voeten door 
de natuur te lopen. Iedereen die weleens blootsvoets 
over het strand heeft gewandeld, weet hoe heerlijk 
dat is. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 
twintig speciale blotevoetenpaden te vinden, waar je 
op je blote voeten een (korte) wandeling maakt over 
verschillende soorten ondergrond: van zacht gras tot 
grind en van houtsnippers tot schelpen. Elke nieuwe 
ondergrond zorgt weer voor een andere ervaring. 
Leuk voor jong en oud en weer eens wat anders dan 
anders! Toch?!
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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.

Preuverije 
Meat & greet Experience

Walking dinner in een informele sfeer
8 gerechtjes met bier/wijn/spijs combinaties

Kom genieten van onze culinaire handdruk, leer 
interessante mensen kennen 

of geniet van het live gitaarspel van Cor Mutsers.

 Eet, drink, 
       leef & geniet

€ 59,50 p.p.
all-inclusive

RESERVEREN VIA: info@hoijsehoeve.nl of 0492-331475
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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!

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 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

Overmatig zweten

Zweetpoli 
  U kunt zich eenvoudig laten behandelen voor overmatig zweten met behulp 
van Botox of de miraDry methode. Botox blokkeert (tijdelijk) de weg tussen 
de zenuwen en de zweetklieren en stopt zo het zweten en de vervelende 
geur. Een Botoxbehandeling duurt ongeveer twintig minuten en is vrijwel 
pijnloos. Een verdoving is dan ook niet nodig. Na zes tot negen maanden 
is de Botox uitgewerkt en uit uw lichaam verdwenen. U kunt dan kiezen 
voor een herhalingsbehandeling. MiraDry is dé defi nitieve methode voor de 
behandeling van okselzweet.
  
Hoe werkt de miraDry?
Er worden geen agressieve chemicaliën of gifstoffen gebruikt. Ook hoeft er 
niet gesneden te worden, waardoor er nauwelijks hersteltijd nodig is. Het 
miraDry systeem geeft de gedoseerde energie af waar de okselzweetklieren 
zich bevinden, waardoor de zweetklieren in de oksel verhit worden, totdat ze 
stuk gaan. Zweetklieren die geëlimineerd zijn, komen nooit meer terug en 
groeien ook niet opnieuw aan.
  
  Het resultaat?
Het resultaat is snel merkbaar, u kunt binnen enkele weken na de 
behandeling zweetvermindering verwachten. MiraDry heeft alleen 
effect op de zweetklieren die zich in de oksel bevinden. 
Compensatiezweten treedt daarom niet op.
 

Miljoenen mensen hebben er last van: Overmatig zweten, ook wel 
hyperhidrose genoemd. De productie van zweet is dermate hoog, 
zweetplekken onder de oksels of onaangename geurtjes kunnen zorgen 
voor veel ongemak in het dagelijks leven. Daarnaast kan overmatig 
zweten activiteiten bemoeilijken, zoals autorijden (door een glippend 
autostuur) of handen schudden.
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Het huishouden, voor de meeste mannen niet de grootste hobby. Het liefst stellen 
we die huishoudelijke klusjes zo lang mogelijk uit. Helaas vouwt de was zichzelf niet 
op en ook je vloer wordt niet schoon zonder dat je er wat moeite voor doet. Of toch..?

Leuk! Slimme 
GADGETS

MAN/CAVE

Ja toch! Er komen namelijk steeds meer slimme gadgets op de 
markt die het leven van de ‘huisman’ een heel stuk aangenamer 
maken. Echte toys for boys (hoewel vrouwen ze net zo graag 
gebruiken).

Robotstofzuiger
De robotstofzuiger kende je waarschijnlijk al wel, maar wist je 
dat ook die steeds intelligenter wordt? De nieuwste modellen 
bedien je met een app en ze registreren zelf als hun accu bijna 
leeg is, waarna ze linea recta naar het laadstation teruggaan. Is 
de accu weer vol, dan weten ze nog precies waar ze gestopt 
zijn met zuigen en daar pakken ze de draad weer op.

Huishoudrobots zijn de toekomst
En zo zijn er nog heel wat andere huishoudgadgets. Van de 
robotdweil tot de was opvouw machine en van een prullenbak 
die je afval automatisch voor je fi jnmaalt en tot compost ver-
werkt tot de strijkrobot. Stuk voor stuk ontworpen om je leven
heel wat eenvoudiger te maken en te zorgen dat je tijd over-
houdt voor andere dingen. Trendwatchers zijn het erover eens: 
robots zullen steeds meer van onze huishoudelijke taken over 
gaan nemen. Ons hoor je daar in ieder geval niet over klagen!

Brownies&downieS Asten
Koningsplein 6, Asten

0493-724900
www.browniesanddownies.nl

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.” 

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

ASTEN
DEURNE

Passion in Asten-Heusden
Do 9 april 21:00 - 23:00 uur, 
vr 10 april 21:00 - 23:00 uur, 
za 11 april 21:00 - 23:00 uur
Dit jaar wordt u in het verhaal 
meegenomen door een outcast, 
een melaatse. Een man die door 
iedereen werd gemeden en alleen 
op zichzelf terug kon vallen. Deze 
door iedereen verstoten man, werd 
door Jezus wél geaccepteerd.
H. Antoniuskerk Heusden,
www.passionheusden.nl

30ste Paasblues in Asten
Za 11 april 20:00 - 23:55 uur, 
zo 12 april 14:30 - 23:55 uur,
ma 13 april 15:00 - 22:30 uur 
In cafés in Asten 
Zaterdag:11-4-2019 cafe ‘t 
Spektakel 20:00 The Dibs cafe-
zaal Jan van Hoek 22:00 Dave 
Chavez Zondag:12-4-2019 cafe 
De Engel 16:00-18:00 Skinny Tom 
In de Gloria 18:00-20:00 Mojo 
Hand zaal Zegers 20:00-22:00 
The Goshawks cafe De Kantine 
22:00-24:00 Chicago Capitols 
Maandag:13-4-2019 Cafe Toff 15:00 

Expositie:  Van Landbouwwagen 
tot XF
Zo 22 maart t/m zo 13 september 
di: 19:00 - 21:00 uur en elke 2e 
en 4e zondag van de maand van 
14.00-17.00 uur
In het kader van het themajaar 
‘Deurne in Beweging’ een ten-
toonstelling met attributen uit de 
geschiedenis van DAF. Heemhuis,
www.heemkundekringdeurne.nl

Excursiewandeling
Zo 19 april 13:00 - 15:30 uur
In samenwerking met Staatsbosbe-
heer en Buitencentrum de Pelen. 
Een mooie tocht door het Peelge-
bied onder begeleiding van een 
ervaren gids. Natuurpoort De Peel,
www.natuurpoortdepeel.nl/agenda

Koningsdag Deurne
Ma 27 april 13:00 - 17:00 uur
Feestelijke Koningsdag met o.a. de 
traditionele slingermarkt, diverse 
spelen en podia voor optredens.
Centrum Deurne, 
www.deurnekleurtoranje.nl

APRIL 2020

Richville café Skippy 18:00 Square 
keys cafe ‘t Spektakel 20:30 The 
Duketown dogs nl
Paasblues in Asten, Ommel en 
Heusden, 
www.blastblues.nl

Vlooienmarkt Een Aarde Asten
Zo 19 april 11:00 - 15:30 uur 
Van 11.00 tot 15.30 uur 
Molenakkers 11, 5721 WR Asten. 
Toegang gratis. Opbrengst voor 
een goed doel. Buiten staan 
ook kramen en de winkel is ook 
geopend. Organisatie door Een 
Aarde Asten. 
www.eenaarde.nl

Viering Koningsdag in Asten
Ma 27 april 11:00 - 18:00 uur 
Vertrek ± 11.15 uur kinderoptocht 
naar het centrum onder begeleiding 
van St. Jorisgilde en Harmonie St. 
Cecilia. Vertrek vanaf basisschool 
de Horizon. Versier je fi ets, step, 
bolderkar en jezelf en maak kans 
op leuke prijzen! Aansluitend 
vendelzwaaien.
Viering Koningdag in Asten, 
www.koningsdagasten.nl

I.v.m. het coronavirus kunnen 
evenementen zijn afgelast. 
Kijk voor een actueel overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

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!
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Historische optocht van 
Boerenbondsmuseum Gemert 
Zo 26 april 14:00 uur
Op zondag 26 april 2020 vindt 
de jaarlijkse historische optocht 
van het Boerenbondsmuseum in 
Gemert plaats. Deze optocht is de 
traditionele opening van het nieuwe 
museumseizoen. De optocht start 
rond de klok van 14.00 uur nabij 
het kasteel in het centrum van 
Gemert. 

Historische optocht van 
Boerenbondsmuseum Gemert.

Ibiza Markt
Zo 19 april 12:00 - 19:00 uur
Een markt geïnspireerd op de 
hippie markten van Ibiza. Een 
hipp(i)e markt waar circa 70 
moderne hippies originele hippie en 
bohemian producten aanbieden.
Cacaofabriek, www.facebook.com/
events/495117861133683/

Open Monumentendag Special
Za 25 april 11:00 - 17:00 uur 
Op 25 april wordt een extra Open 
Monumentendag gehouden in vijf 
monumentale panden uit de tijd 
van Lucas Gassel in de Helmondse 
binnenstad.
Centrum Helmond, 
www.helmond.nl
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Kijk voor een volledig overzicht 
van alle evenementen op 
www.vvvdepeel.nl

GEMERT-BAKEL

HELMOND

Solistenparade Musis Sacrum
Zo 5 april 13:00 - 16:30 uur 
Op zondag 5 april 2020 de Musis 
Sacrum Solistenparade plaats in de 
Musis Sacrum Hal in Bakel. Leden 
van Musis Sacrum Bakel zullen 
in wedstrijdvorm hun muziek- 
en dansprestaties presenteren. 
De aanvang is 13.00 uur en de 
prijsuitreiking zal rond 16.30 uur 
plaatsvinden. Entree is gratis. Musis 
Sacrum hal.

Nederlands kampioenschap show 
en gardedans
Zo 5 april
Op 5 april 2020 wordt door 
de Lolbroeken uit Gemert in 
cultuurhuis de Eendracht de 
Nederlandse kampioenschappen 
show en gardedans van de SVD 
georganiseerd.
Cultuurhuis De Eendracht, Gemert

Literair cafe Gemert met Tomass 
Ross
Do 16 april 20:00 uur
Op 16 april 2020 in de Eendracht 
te Gemert wordt door oa de lage 
beemden weer een literair cafe 
georganiseerd waarbij Tomas 
Ross aanwezig is. aanvang 20.00 
uur meer informatie zie lange 
omschrijving.
Cultuurhuis De Eendracht, Gemert

Lambertus Concerten: Het 
Participatiekoor met Johannes 
Passie
Za 11 april 15:00 - 16:30 uur
Een koor waarin zangers met 
Alzheimer participeren in een 
uitvoering van delen uit de Johannes 
Passie van Bach.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis,
www.cacaofabriek.nl

Halve van Helmond
Zo 19 april 10:00 - 15:00 uur
Nieuw hardloop-en 
wandelevenement in Helmond
Sportpark Molenven Stiphout, 
www.halvevanhelmond.nl

APRIL 2020

Angèle Therapeutische Elastische Kousen
Wilhelminahof 9, Deurne
0493-312596
info@steunkousendeurne.nl
www.steunkousendeurne.nl

Bij been- of armklachten van 
uiteenlopende aard kunnen therapeutische 
elastische kousen veel verlichting geven.

Wij meten de kousen bij u aan en 
beantwoorden al uw vragen over de 
aanschaf, het gebruik en het onderhoud 
ervan. Met onze jarenlange ervaring en 
deskundigheid helpen wij graag uw been- 
of armklachten te verlichten!

Angèle en Lilian

Dan kunnen therapeutische elastische 

kousen wellicht een uitkomst bieden. 

Angèle en Lilian van Angèle Therapeutische 

Elastische Kousen helpen je vakkundig en 

persoonlijk deze klachten te verminderen.

Been- of 
armklachten?

COLUMN/ANGÈLE

Bijvoorbeeld bij spataderen, lymfoedeem, bacteriële infecties met 
vochtophopingen en zelfs bij zwangerschap ter voorkoming van 
spataderen en vocht in de benen. De meeste mensen komen via een 
verwijzing van een huisarts of specialist bij ons terecht en wij helpen 
ze vervolgens aan de meest geschikte kous. We verkopen zowel 
confectiekousen als maatwerkkousen die wij altijd persoonlijk aanmeten.

Verstand van zaken
Dankzij de jarenlange ervaring van Angèle kun je ervan uitgaan dat je 
ook echt therapeutische elastische kousen krijgt die jouw klachten zo 
optimaal mogelijk kunnen verminderen. “25 jaar geleden ben ik voor 
mijzelf begonnen en mijn diploma voor bandagist heb ik zelfs al in 
1991 gehaald. Na al die jaren en de talloze mensen die ik al aan goed 
passende kousen heb geholpen, weet ik dan ook precies wat ik doe.”

Klant is koning
“Bij ons is de klant nog echt koning en wij zetten graag een stapje extra 
om die honderd procent tevreden weer de deur uit te laten gaan. Voor 
elke afspraak nemen we dan ook uitgebreid de tijd 
zodat alle vragen aan bod kunnen komen en mocht 
het nodig zijn, dan komen wij zelfs bij mensen 
aan huis voor opmeten en bezorgen. Ook buiten 
openingstijden. Na al die jaren vind ik mijn werk 
nog steeds ontzettend leuk om te doen. Ik zet dan 
ook met veel plezier dat stapje extra om mensen 
te helpen hun klachten te verminderen.”

Meer info nodig? Kijk eens op 
onze website 

of bel 
0493-312596
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Snijd de kipfi let in reepjes en kruid deze goed met peper en zout. Grill 
daarna de kipreepjes in de pan tot ze mooi goud kleuren. Prak de 
avocado. Meng de kip, mozzarella, oude kaas, koriander en de 
avocado en breng op smaak met peper en zout. Verdeel dit mengsel 
over vier tortilla’s en vouw de tortilla’s dicht. 

Verhit een klein beetje olijfolie in een grillpan. Leg de tortilla's in de 
pan en grill ze twee minuten per kant tot ze goudbruin zijn. Lekker 
met een beetje tabasco!

Het leuke van dit recept is, dat je met de ingrediënten kunt spelen. 
Wees niet bang om af en toe ingrediënten af te wisselen of nieuwe 
ingrediënten toe te voegen, zoals rode ui of bacon.

INGREDIËNTEN
300 gram kipfi let

peper en zout
1 avocado

50 gram geraspte mozzarella
50 gram geraspte oude kaas

koriander
4 tortilla’s

1 el olijfolie
tabasco

met kip en avocado
4 PERSONEN - 20 MINUTEN

Romige wraps

Sander, media-adviseur bij Bruist
“Deze wraps zijn een waar meesterwerk. Supermakkelijk om te maken en net zo 
makkelijk mee te nemen als lunch de volgende dag. Als media-adviseur bij Bruist ben 
ik altijd onderweg. Voor mij is het dus erg handig om een goed vullende maaltijd bij te 
hebben, die mij veel energie geeft. Deze goddelijke rollen van waar genot maak ik vaak 
voor mijn ouders en vrienden, aangezien ze er geen genoeg van kunnen krijgen.”
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?
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KERKSTRAAT 21 -  GEMERT
0492-347371  //  INFO@BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

WWW.BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

Maak kans op een:

High Wine 
voor 2 personen

 t.w.v. € 55,90

borrelen 
menukaart 
vlees 
lunch 

diner 
gebak 
gezellig 
koffie

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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Na afl oop van de toets vraagt de vader hoe het ging. Er volgt 
een opsomming van verontwaardiging. Er werd van alles 
gevraagd wat ze nog nooit hadden behandeld, wat de zoon niet 
had geleerd en hij heeft zelfs meer dan de helft niet kunnen 
beantwoorden. Het cijfer was volkomen onterecht een twee. 
Volgens de zoon onterecht, want hij had alles geleerd en hij was 
ervan overtuigd dat hij alles wist. 

Je denkt soms, of vaak, of altijd, dat je ‘het weet en begrijpt’, 
maar dat is nog weleens een misperceptie. Hoe vaak denk jij 
‘het te weten’? Hoe weet je dat? En weet je dat zeker? Er is nog 
veel te leren. Dat inzicht is waardevol, want dan ontstaat er weer 
ruimte voor groei en ontwikkeling.

Foto Ralf Czogallik

Vader vraagt aan zoon: “Heb je je proefwerk 
geleerd? Begrijp je alles?” De zoon antwoordt 
dat alles duidelijk is. Hij heeft alles geleerd, 
kortom: hij denkt dat hij alles weet.

      & 
begrijpen

Weten 

Michael  Pilarczyk
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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 één 
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 één van 
onze dealers. Ervaar nu zelf de vele 
mogelijkheden van dit unieke Blox concept 
op www.blox.sale.

Handmade Luxury Furniture

 

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

Blox dealers

Ontdek de mogelijkheden via onze Blox verkooppunten en plaats hier uw bestelling

ART 2 GO Interieurprojecten | Baarle-Nassau
www.art2gointerieurprojecten.nl

Bjorn Interieurontwerp & Realisatie | Schaijk
www.bjorninterieur.nl

D!Zit | Eindhoven
www.dzit.nl

Ikomo | Uden
www.ikomo.nl

Interieurhuys Ontwerp & Advies | Werkendam
www.interieurhuys.nl

Klomp Keukens & Interieurbouw | Mill
www.klompkeukens.nl

LinQ23 | Helmond
www.linq23.nl

Peter Claessens Interieur en bouwprojecten | 
Ysselsteyn
www.claessenstimmerwerken.nl

Place & Space Interieur | Oss
www.placeenspace.nl

Projectinrichting Lavoir | Arnemuiden
www.projectinrichtinglavoir.nl

Sharon Roest Interieur & Styling | 
‘s-Hertogenbosch
www.sharonroest.com

Studio C Interieurs | Erp (Veghel)
www.studiocinterieurs.nl

Verheggen Interieur- en meubelatelier | De Rips
www.verheggenmeubelen.nl

Wire Furniture Projecten | Erp
www.wire-furniture.nl

Binnenhuisarchitect.online | Eindhoven
www.binnenhuisarchitect.online

My Dream Property | Sotogrande, Spanje
www.my-dream-property.com
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DE NIEUWE

FORD KUGA  Nú in de showroom

www.vanmossel.nl/ford

AL VANAF 

€33.325

Adv. 1-1 Nieuwe Ford Kuga BRUIST.indd   1 09-03-2020   13:12




