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Anouk laat jou 
stralen met de 
perfecte coupe!

Elke dag
    stralend!

Tongelresestraat 427 Eindhoven  |  040-2027061
kapsalonanouk@gmail.com  |  www.kapsalonanouk.nl

 

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!



ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl

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

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

Jati&Kebon,
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VOORWOORD/APRIL

Bruisende lezer,

April, de maand van Pasen en van Secretaressedag. 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!

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.

EINDHOVEN

BEST-OIRSCHOT

DE PEEL

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

35

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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DUURZAAMHEID 
SPEELT EEN 
BELANGRIJKE ROL
BIJ ALLE DRIE 
DE TRENDS

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
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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!



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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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.

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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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.
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HET NIEUWE TUINMEUBELMERK

SIT 
RELAX 
ENYOI
Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Japans voor zomer. Nooit 
meer winter. Deze comfortable 
modulaire serie heeft een 
oriëntaals lijnenspel in de teak 
inlays van de side- en coffee 
table.

HET NIEUWE TUINMEUBELMERK
Deze collectie van Nederlandse bodem 
is ontworpen met de achterliggende 
gedachte dat relaxen niet alleen goed 
moet zijn, maar ook mooi. Het zijn stuk 
voor stuk Europese ontwerpen met een 
vleugje Oosterse mystiek, met Japan 
als inspiratiebron. Zoals geschreven 
staat YOI voor ‘goed’, maar ook voor 
goed vertoeven, een beetje zen met 
comfortabele en zacht aanvoelende 
bekleding. In de collectie zijn moderne 
combinaties van materialen gebruikt, 
zoals aluminium, rope en teakhout. 
YOI tuinmeubelen zijn stuk voor stuk 
aantrekkelijk geprijsd en hebben een 
subliem zitcomfort.  

Het is uiteraard geen toeval dat dit jaar 
de Olympische Zomerspelen in (Japan) 
Tokio plaats zullen vinden en dat YOI als 
derde tuinmeubel label afkomstig uit het 
Borek huis wordt geïntroduceerd. 
Alle series van YOI hebben namen in 
het Japans, afkomstig uit de natuur. 

Voor de YOI verkooppunten, 
zie vermelding op yoi-furniture.com.  Sprendlingenpark 36, Oisterwijk  |  info@yoi-furniture.com  |  013 528 88 66  |  www.yoi-furniture.com

Inspired by Relaxation

POWERED BY BOREK 

Japans voor fusie. Diverse materialen zijn gecombineerd in deze 
serie met de juiste dosering. De kunst van het weglaten, modern 
met een vleugje oriëntaals.

Japans voor boom. Deze serie heeft kenmerkende ronde spijlen 
die als twijgen aan elkaar lijken te zijn geknoopt. 
Met comfortabele kussens voor het optimale zen gevoel.
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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 

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

Acne kan worden behandeld bij verschillende vormen/gradaties, 
waarbij het voornamelijk van belang is om de acne te verminderen 
en littekens te voorkomen. Daarnaast is het mogelijk om de 
littekens te behandelen met behulp van littekentherapie.

Niet alle behandelingen zijn van toepassing op alle gradaties 
van acne. De behandelingen kunnen ook gecombineerd worden 
uitgevoerd. De huidtherapeut bekijkt tijdens het intakegesprek en 
onderzoek welke behandeling het meest geschikt is voor de patiënt 
en welke aanvullende producten zinvol zijn om te gebruiken.

Behandelmogelijkheden:
• Dieptereiniging;
• Chemische peelings;
• Microneedling;
• Camoufl age.

De behandeling kan vergoed worden vanuit uw aanvullende 
verzekering.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact 
met ons op!

Acne
Acne komt veel voor  onder jongeren tussen de  15 en 25 jaar 
en wordt daardoor ook wel jeugdpuistjes genoemd.  Vaak 
zijn mee-eters  en puistjes zichtbaar in  het gelaat, op de rug, 
schouders en/of borst.

Onze vestigingen

BEHANDELINGEN
kunnen worden vergoed 

door uw zorgverzekeraar
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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
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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.

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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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
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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

2928



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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WWW.TRENDS.NL
Bogardeind 45 Geldrop  |  040-2860506  
WWW.TRENDS.NLWWW.TRENDS.NLWWW.TRENDS.NLWWW.TRENDS.NL

Verkrijgbaar 
voor bijna elke 
gebeurtenis!

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.

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T

NED

BELGIE

flierefluiten

Lente!
Kom, laten we
buiten gaan
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DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+

Bent u een beetje 

ondeugend?
Is het alweer een 

tijdje geleden 
dat u ‘de stoute 
schoenen heeft 
aangetrokken’, 

dan helpen wij u 
graag een stukje 

op weg.

Wij runnen al ruim vijftien jaar de leukste en toegankelijkste nachtclub in het 
zuiden van het land. Dat zeggen wij niet alleen zelf, maar ook onze gasten
die ons van heinde en verre bezoeken.

Bij binnenkomst betaalt u € 24,-. Hiervoor krijgt u vier consumptiemunten (op donderdag 
€ 12,- voor twee munten) en dan kan het feest beginnen. Met ‘zwierige zwaaien’ draaien 
onze dames als volleerde acrobaten aan de paal. Na de show begeven zij zich op de bar 
om de gasten vrijblijvend de gelegenheid te geven het een en ander, al dan niet voorzien 
van een toefje slagroom, van dichtbij te inspecteren. Een sfeerimpressie van dit festijn 
kunt u zien op onze website www.de-nacht.nl. 18+

Vrijgezellen en andere feestvarkens kunnen gebruikmaken van ons ‘podium- 
arrangement’, een speciale behandeling op het podium die voor de toeschouwers 
even zo vermakelijk is als voor de gelukkige. Een drankje aanbieden aan onze 
vertegenwoordigsters in gezelligheid behoort ook tot de mogelijkheden. En geloof me, 
kletsen kunnen ze ook. Zijn de remmen los, neem dan een lapdance. 

Gezeten in een ruime fauteuil krijgt u een show in onze ‘private room’ van de dame 
naar keuze. Bent u op zoek naar seks, dan moeten wij u teleurstellen. Dit behoort niet tot 
de mogelijkheden. Vandaar ook ons devies: is uw man of vrouw op bezoek geweest bij 
‘De Nacht’, wees niet boos of ongerust, er kan niks gebeuren. Wij raden u dan ook aan 
ten volste te profi teren van de inspiratie die hij of zij bij ons heeft opgedaan. Komt u 
alleen of in gezelschap? Bij ons bent u nooit eenzaam.

Graag tot ziens bij ‘De Nacht’

DE NACHT
T I L B U R G

Uitsluitend
gewenste
intimiteiten
#wetoo

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 22.00 tot 06.00 uur

(Korte) Heuvel 47a
5038 CS Tilburg 

De-Nacht Tilburg

WWW.DE-NACHT.NL   18+
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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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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



DE NIEUWE

FORD KUGA  Nú in de showroom

www.vanmossel.nl/ford

AL VANAF 

€33.325
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