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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 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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Bruisende lezer,

We leven momenteel in een onzekere tijd. Niemand die precies 
weet hoe lang deze crisis gaat duren en wat ons nog allemaal te 
wachten staat. En juist daarom is het belangrijk om positief te 
blijven en vooruit te kijken.

Dat is dan ook precies wat wij doen. Stilstaan is wat ons betreft 
geen optie en dat kan ook helemaal niet, want we willen dat jullie 
ook deze maand (en de komende maanden) gewoon kunnen 
genieten van een mooi magazine dat we speciaal voor jullie 
hebben samengesteld. Precies zoals jullie van ons gewend zijn!

Gelukkig denken de vele ondernemers met wie wij bij Bruist 
samenwerken er net zo over. Ook zij kijken vooruit naar de 
toekomst en zijn klaar voor de tijd na corona als het dagelijks leven 
weer zijn normale vormen aanneemt. Vandaar dat je ook in deze 
nieuwste editie van Bruist weer een aantal inspirerende verhalen 
van bruisende ondernemers kunt lezen. En dat niet alleen, we 
hebben namelijk nog veel meer voor je in petto! Wat? Blader verder 
en lees het zelf! 

Raoul Bosman

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-15948855
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ASTEN

GEMERT

EINDHOVEN

LAND VAN CUIJK

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Eindhoven Bruist en Land van Cuijk Bruist.

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’

Inhoud
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UITEENLOPENDE KLACHTEN
“Therapeutische elastische kousen kunnen bij uiteenlopende 
klachten verlichting bieden”, begint Angèle haar verhaal. 
“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. “26 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 Angèle Therapeutische Elastische Kousen 
combineren ze uitstekende kwaliteit met de best 
mogelijke service. “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.”

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

“Al 26 jaar 
gecertifi ceerd 
compressie 
specialist”

BRUISENDE/ZAKEN

Been- of 
armklachten?

Heb je last van been- of armklachten? 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.
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En dan hebben we het niet over een lik groene 
verf op de muur (hoewel dat natuurlijk ook een 
ontzettend leuk effect kan hebben), maar over 
groen in de vorm van planten. Ongemerkt breng je 
dagelijks waarschijnlijk toch behoorlijk wat tijd door 
in je badkamer – de meeste mensen beginnen en 
eindigen er sowieso hun dag – dus waarom zou je 
het ook daar niet een beetje gezellig maken?

Badkamerproof planten
Hoe meer planten in huis, hoe beter. Alleen geldt voor 
de badkamer dat lang niet elke plant geschikt is voor 
deze vochtige ruimte waar vaak niet veel daglicht 
binnenkomt. Houd daar dus rekening mee als je 
op plantenjacht gaat. Planten die het bijvoorbeeld 
bijzonder goed doen in badkamers zijn graslelies, 
varens, aloë vera, lepelplanten en sanseveria’s. En 
ook de orchidee overleeft met de juiste zorg prima 

Wil jij ook wat groen in je badkamer? Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een specialist in 
jouw regio die je hierover kan adviseren.

Badderen tussen
het groen

In de voorgaande edities van Bruist kon je het al lezen: groen wonen is dit jaar 
de trend. Eén ruimte in huis wordt daarbij echter vaak vergeten: de badkamer. 

Zonde, want wat groen in je badkamer brengt ook deze ruimte tot leven.

in je badkamer. Om er zeker van te zijn dat je echt 
de juiste planten koopt, kun je je altijd even laten 
voorlichten in het tuincentrum. Daar kunnen ze je 
bovendien vertellen welke planten nog meer geschikt 
zijn voor je badkamer en hoe je deze het beste kunt 
verzorgen.

Staand of hangend?
Maar waar zet je die planten dan vervolgens neer? 
Dat is natuurlijk afhankelijk van de grootte van je 
badkamer. De badrand is een leuke plek, net als de 
vensterbank. Of zet een plant in een mooie pot op 
een krukje in een hoek. Is je badkamer wat aan de 
kleine kant, dan is het misschien ook nog een idee 
om je planten op te hangen. Aan het plafond of… in 
de douche. Houd er in dat laatste geval wel rekening 
mee dat dit planten moeten zijn die echt heel goed 
tegen vocht en veel water kunnen.

BRUIST/WONEN

EEN BEETJE 
GROEN BRENGT 
JE BADKAMER 
TOT LEVEN
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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!
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  Stay home and
       stay safe

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. #LUMIERE

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak deze maand kans 

op 1 van de 20 streamingcodes

voor jouw favoriete serie 

van lumiereseries.com

We blijven massaal thuis om het 

coronavirus onder controle te krijgen. 

Daarom verloot BRUIST 20 streaming-

codes voor vier verschillende series. 

Zo komen we die extra tijd wel door!

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
start van de dag. Of gebruik 

de Vinegars in een vinaigrette 
voor bij een salade.
www.limafood.com

win

#STAY HEALTHY
De Drinking Vinegars van Lima
zijn verfrissend, verkwikkend en 

heilzaam voor het lichaam. 
Bovendien zijn ze vegan, 

100% biologisch en en bevatten 
ze geen toegevoegde suikers. 
Perfect ’s ochtends vermengd

in een glas koud water of 
kruidenthee voor een gezonde 
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Bäckström

SPECIAAL VOOR HEM
De verzorgende scrub van 
Bulldog geeft het gezicht 
een oppepper terwijl het
op milde wijze alle dode 
huidcellen verwijdert. De 
scrub bestaat uit eerlijke 
ingrediënten en alle 
producten worden met 
grote zorg en integriteit 
geproduceerd.
bulldogskincare.com 

  Stay home and
       stay safe

SHOPPING/NEWS

WAAN JE OP VAKANTIE
Een stralend én beschermd 
gezicht deze zomer dankzij 

Hawaiian Tropic. De Silk Hydration 
Air Soft Face Lotion is niet vettig, 

voedt en hydrateert de huid tot 
12 uur lang. En dankzij de 

heerlijke tropische geur waan je 
je gelijk op vakantie. Deze 

face lotion is verkrijgbaar in
factor 30 vanaf € 18,99.

www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE

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

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

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
1 van de 10 
Hop On Hop Off 
tickets van 
Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele manier. Aangeboden door:

Dordrecht Tours.
Ontdek Dordrecht en omgeving op een orginele 

Tickets blijven geldig!

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.

BRUISTBRUISTBRUIST
Deals
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn 

In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 

Dubbel zoveel gesprekken
Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn 

Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders nemen massaal contact op voor 
emotionele steun of voor een praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 

boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die extra oproepen te 
beantwoorden. Met een verkort opleidingstraject én een extra telefoonlijn, ‘de Coronapraatlijn’, 

is de Luisterlijn er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.  

Overspoeld met mensen die willen helpen
De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
met aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 
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DITJES/DATJES

Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het algemeen
  ontzettend gemotiveerd én ambitieus.
 Planten in huis verlagen de kans op een verkoudheid 
   en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 10 mei is het weer moederdag. 
      Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de badkamer en   
  zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het meest 
optimistisch en positief ingesteld zijn van alle kinderen.
 De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.
 De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
  IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog
   nachtvorst op kan treden.
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Voor de kinderen hebben we een leuke speeltuin. 

Ons terras is weer geopend.

Kom na de wandeling genieten van 
een koffie met gebak, een heerlijke 
lunch of kom gezellig borrelen.

Genieten van Brabant Beef
Team Kop of Munt staat dagelijks voor uw klaar om u gastvrij 

te ontvangen in onze sfeervolle brasserie. Voor een snelle of 

uitgebreide lunch, een gezellige borrel of een diner met 100% 

kwaliteitsvlees van eigen vee. 

Door het slow cooking van ons vlees blijven de sappen 

optimaal in het vlees zitten waardoor we u het meest  malse en 

smaakvolle vlees serveren. Zowel op de lunch- als dinerkaart 

zullen onze specialiteiten extra goed naar voren komen. 

Ook verzorgt Brasserie Kop of Munt 

compleet verzorgde tapasbuffetten op 

locatie met ons eigen vlees, verschillende 

soorten vis, kazen en nog veel meer 

overheerlijke tapas! 

Meer informatie over alle mogelijkheden? 

www.brasseriekopofmunt.nl 

of via 0492 347371 

Ons terras is weer geopend.
Genieten van Brabant Beef

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

100% kwaliteitsvlees van eigen vee! 
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Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

Chalet is geschikt voor 
maximaal twee personen.

Recreatief chalet huren 
(maximaal zes maanden).

Per direct beschikbaar.
Huurprijs van € 499,- tot

€ 575,- per maand. 
Excl. gas/licht/water en borg.

20

Recreatief chalet huren 
Per direct beschikbaar

Let op: geen arbeidsmigranten. Sorry, labour migrants are not allowed.
Chaletpark Kempenbos, Westelbeersedijk 6 Diessen - Baarschot

Tijdelijke woonruimte  nodig?
Op Chaletpark Kempenbos te Diessen zijn diverse chalets te huur.   
Geheel gemeubileerd. Het chaletpark is onderdeel van Auberge de Hilver. Ligging tussen Tilburg en Eindhoven.

Voor meer info stuur een WhatsApp naar Lea 06 - 345 90 974
of kijk op www.kempenbos.nl/huurchalets. 

44
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WhatsApp Lea voor meer info06 - 345 90 974
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZILVEREN VLEUGELS
Net als Faye begint te denken dat de rust 
in haar leven is teruggekeerd, wordt ze 
plotseling weer in het nauw gedreven. Ze 
is in het buitenland een heel nieuw leven 
begonnen; haar ex-man Jack zit in de 
gevangenis en haar bedrijf Revenge is 
waanzinnig succesvol. Maar vlak voordat 
Revenge in de VS gelanceerd gaat worden, 
wordt het bedrijf serieus bedreigd en is Faye 
gedwongen naar Stockholm terug te keren. 
Met de hulp van een zorgvuldig geselecteerd 
team van vrouwen gaat ze de strijd aan om 
haar bedrijf veilig te stellen en om zichzelf 
en degenen die ze liefheeft te beschermen. 
ZILVEREN VLEUGELS van Camilla 
Läckberg is vanaf 28 mei verkrijgbaar.

John, Linda en Johnny de Mol zijn overal. Zij 
zijn de grote spelers van de entertainment-
industrie. Maar waar komt het enorme succes 
van de familie eigenlijk vandaan? Hoe werden 
de De Mols opgevoed? Wat drijft hen? Hoe zijn 
ze geworden wie ze nu zijn? Op zoek naar 
antwoorden op deze vragen dook Mark Koster 
in de familiegeschiedenis. In dit fascinerende 
en onthullende familie-epos schetst hij hoe 
een hyperambitieuze familie via netwerken, 
werklust en zakelijk opportunisme haar 
dromen wist waar te maken en nu al 
decennialang bepaalt wat wij aan nieuws, 
muziek en vermaak krijgen voorgeschoteld.
DE MOL ligt nu in de boekhandel.

BOEKJE LEZEN
DE MOLF

Als je de hele dag thuis moet 
blijven, is het ook wel verstandig 
om fi t te blijven. Waarom niet 
beginnen aan yoga? Het voorkomt 
dat je de hele dag alleen maar op 
die stoel zit of in die bank hangt.
En je kunt het zo zwaar maken als 
je zelf wil. Je bent even helemaal 
bezig met je lichaam en geest, 
zonder afl eiding van je smartphone 
of tablet. Er zijn volop oefeningen 
die vrij simpel thuis te doen zijn. 
Je krijgt er sterkere spieren van 
en vergroot er je fl exibiliteit mee, 
je vermindert je stress, leert te 
ontspannen en vannacht zul je 
heerlijk slapen.
Kijk voor oefeningen om thuis te 
doen op www.freshhh.nl/bewegen/
yoga-oefeningen-thuis

     IT BLIJVEN
YOGA VOOR THUIS

Wat is er nu lekkerder 
dan frietjes op zijn tijd, 

een heerlijke snack of een 
wat gezondere salade?

En waar haal je die dan? 
Uiteraard bij Cafetaria
De Klaproos in Asten!

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

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

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

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

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

De beste 
cafetaria 

“Kom eens langs en geniet!”

van Asten en omstreken
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Ingrid Lucassen Rijopleidingen 
leidt haar cursisten op tot 

defensieve, sociale, milieubewuste 
verkeersdeelnemers met aangepast 

en besluitvaardig rijgedrag, 
beschikkend over een ruime mate 

van verkeersinzicht.

Stelling: 
Een gezonde verslaving is beter 
dan helemaal geen verslaving.

Sint Agathaplein 15, Boekel 
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl

 06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

COLUMN/INGRID LUCASSEN

omdat er inmiddels zoveel meer gebeurt dan alleen motorrijles en autorijles 
geven.

Door de behoefte bij meerdere rijscholen in de regio aan gepassioneerde 
rijcoaches, is het idee ontstaan zelf een beroepsopleiding te starten.
Dit soort opleidingsinstituten zijn er al en zouden volledig in de behoefte kunnen 
voorzien. Een plausibel antwoord op waarom dan toch rijscholen, maar steeds 
achter het net vissen bij het vinden van geschikt personeel, is er niet. En als er wel 
een plausibel antwoord zou zijn op bovenstaande vraag, is de behoefte nog steeds 
niet ingevuld, ook mijn eigen behoefte niet.

Zelf een opleidingsinstituut starten:
Onderscheidend in de lokale behoefte voorzien is: 
• mij overtuigen dat dit beroep echt je passie is. Weet waar je aan begint;
• stagebegeleiding in het eigen opleidingsinstituut;
• de lat hoger leggen dan de einddoelen door IBKI getoetst, immers met de 

lessen van de toekomstige rijcoaches moeten leerlingen het de rest van hun 
leven doen;

• beperken tot datgene waar je een kei in bent. Dat is opleiden tot rijcoach 
categorie B en categorie A;

• Ingrid heeft veel meer dan 
toereikend de onderwijskundige 
achtergrond. 

Die mooie stoute schoenen passen 
mij als gegoten. Dat weet ik gewoon.

      is

geworden

      is
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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Novi Clinic
Een subtiele en natuurlijke verbetering, zodat je er weer stralend, 
fris en uitgerust uitziet. Is dat waar je naar op zoek bent? Dan ben je 
bij cosmetisch privékliniek Novi Clinic aan het juiste adres.

Benieuwd of ik ook iets 
voor jou kan betekenen? 

Maak dan eens een afspraak 
voor een vrijblijvend 

intakegesprek. 
–

Afspraak maken? Dat kan 
door het sturen van een bericht 

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

of via het contactformulier 
op de website.

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

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

Dé specialist in botox en fi llers

 Persoonlijk en eerlijk
  Wij zijn gespecialiseerd in behandelingen met botox en fi llers. Bij een BIG geregistreerd 
arts en tevens medisch specialist ben je in goede handen. Ik bespreek altijd uitgebreid 
de wensen en mogelijkheden met de cliënt om zo samen tot een behandelplan te 
komen. Een persoonlijk en eerlijk advies en een behandelplan op maat staan voorop. 
Als ik mij niet kan vinden in de wensen van de cliënt of de behandeling niet 
verantwoord vind, geef ik dit aan en zal ik deze dan ook niet uitvoeren. Het 
uitgangspunt is altijd het behouden van de natuurlijke schoonheid en uitstraling.

  Voor wie
  Jong, oud, man of vrouw, iedereen is welkom bij Novi Clinic. Een behandeling met 
injectables is niet alleen voor de ‘oudere dame’, zoals vaak wordt gedacht. Er zijn 
bijvoorbeeld genoeg mannen en dertigers die zich laten behandelen.
 
 Resultaat
  Een injectables-behandeling kan er niet alleen voor zorgen dat je er frisser en stralender 
uitziet, je merkt ook dat het de psyche goed doet als er iets storends wordt verzacht of 
gecorrigeerd. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van de fronsrimpel met botox voor een 
frissere, minder vermoeide en meer open blik. Ook op medisch vlak zijn er goede resultaten 
te behalen, bijvoorbeeld in het geval van overmatig zweten of migraine. In alle gevallen 
werk ik met producten van hoge kwaliteit om een optimaal resultaat te kunnen bieden. 

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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Bij de maand mei denken we gelijk aan 
de kleur geel. Geel doet ons denken aan 
de zon en maakt je vrolijk. Voilà: heerlijke 
beautyitems om blij van te worden!

7. NATA Hand Cream 30 ml van Benamor, € 8,-  www.babassu.nl
8. Rum Bar Soap van (MALIN+GOETZ), € 18,-  www.retreat.nl

9. Instamud van Glamglow, € 39,90  www.douglas.nl 
10. Organic Nailpolish Lemon van Kure Bazaar, € 17,50  www.shizo.nl

11. Shalimar Eau de Parfum Limited Edition 2020 van Guerlain, € 103,50  www.guerlain.nl
12. Invisible Physical Defense SPF 30 van Dermalogica, € 59,-  www.dermalogica.nl

BEAUTY/NEWS

Yellow   fever!

9

8

77

11

12

10

1. ICONails Gel Lacquer van Catrice, € 2,99  www.catrice.eu
2. Drink Up 10 Minute Hydrating Mask van Origins, € 23,-  www.origins.eu/nl

3. Remix Cologne limited edition van 4711, € 22,50  www.4711.com
4.  Hello Sunny Sun Stick Aqua SPF50+ van Banila Co, € 27,95  www.douglas.nl
5. Dry Touch Sun Care Cream SPF 30 Face van Clarins, € 31,-  www.clarins.nl 

6. Extra Balm Rinse van Bobbi Brown, € 69,-  www.bobbibrown.nl 

5

1

Yellow   fever!

2

3

4

6
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SANDRA’S Tip: Micro Skin Polish
Rimpels, grove poriën, acnelittekens, pigmentvlekken, een verouderde, doffe 
of een verslapte huid? Bij Beautysalon Sandra bereikt u fantastische resultaten, 
vergelijkbaar aan de cosmetische chirurgie, op een milde en pijnloze manier.

Hoe werkt het?
De Micro Skin Polish bestaat uit drie krachtige, veilige en bewezen behandel-
methodieken in één apparaat. Samen vormen ze een complete 3-in-1 
behandeling voor huidverbetering en huidverjonging:

Stap 1: Microdermabrasie
Tijdens de eerste stap worden de dode huidcellen verwijderd en wordt de 
aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd.
Stap 2: Low Level Laser met hyaluronzuur
Tijdens de tweede stap worden de ‘motortjes’ van de cellen geactiveerd (de 
mytochondrien), wordt de doorbloeding gestimuleerd en vult het hyaluronzuur 
de kleine huidoneffenheden op.
Stap 3: Polishing the Skin met een krachtig serum
Tijdens de afsluitende stap wordt de doorbloeding gestimuleerd en worden 
actieve ingrediënten, met een SPF 30, op uw huid aangebracht.

Na de behandeling zal uw huid egaal aanvoelen en een goede doorbloeding 
hebben waarbij nieuw collageen aangemaakt is en uw cellen weer actief zullen 
zijn.

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

Albert van Cuijckstraat 4, Asten
06 470 923 74

www.beautysalonsandra.nl

Beautysalon Sandra beperkt zich niet 
alleen tot het mooier maken van de huid 

door middel van behandelingen en 
verzorging. Ik bied u een lifestyle concept 

voor huidverbetering, huid verjonging, 
gezondheids bevordering en afslanken. 
Zo kan ik u optimaal van dienst zijn.

LAAT UW HUID 
WEER STRALEN!

Heb je nog 
vragen?

Neem dan 
gerust contact 

op met Sandra.

“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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UITEENLOPENDE KLACHTEN
“Therapeutische elastische kousen kunnen bij uiteenlopende 
klachten verlichting bieden”, begint Angèle haar verhaal. 
“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. “26 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 Angèle Therapeutische Elastische Kousen 
combineren ze uitstekende kwaliteit met de best 
mogelijke service. “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.”

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

“Al 26 jaar 
gecertifi ceerd 
compressie 
specialist”

BRUISENDE/ZAKEN

Been- of 
armklachten?

Heb je last van been- of armklachten? 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.

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk
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Een dag om ja 
tegen te zeggen

EERST HET 
BUDGET, 

DAARNA HET 
PLANNEN

Er zijn mensen die al van jongs af aan dromen over 
hun perfecte bruiloft. Het ideale plaatje zit in hun 
hoofd of er ligt zelfs al een compleet draaiboek klaar. 
Je weet maar nooit hoe snel die grote dag komt. 
Tegelijkertijd zijn er ook mensen die – tot het moment 
dat ze ten huwelijk gevraagd worden – nooit over hun 
bruiloft nadenken.

Trouwen in mei
Ben je net ten huwelijk gevraagd en denk je ‘we 
trouwen gewoon even snel deze maand’, dan is de 
kans groot dat je van een koude kermis thuiskomt. 
Mei is namelijk de op twee na populairste maand 
om te trouwen (alleen juni en september zijn 
populairder), dus de kans is groot dat de agenda’s 
van de meeste trouwambtenaren al ruimschoots zijn 
volgepland. Misschien maar goed ook, want is het 
niet veel leuker om jezelf toch even de tijd te gunnen 
om het een en ander te regelen?

Ga jij ook trouwen en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je heel wat specialisten die je daarbij kunnen helpen.

Een dag om ja 
tegen te zeggen

Je hebt JA gezegd! Op die eerste vraag dan, de vraag ‘wil je met mij 
trouwen?’. Nu is het tijd om dat tweede jawoord te plannen: je bruiloft. 

Heel leuk, maar er moet ook heel wat geregeld worden.

Budget
Als je je bruiloft goed aan wil pakken, valt er namelijk 
heel wat te regelen. Datum en locatie zijn de eerste 
punten op het lijstje. Je kunt nog zo’n mooie datum 
in je hoofd hebben, als de locatie van je dromen 
op die dag niet meer beschikbaar is, zul je toch 
echt moeten uitwijken naar een andere datum of 
een andere locatie. En verder: de getuigen moeten 
worden geregeld, de gasten uitgenodigd en het 
trouw pak en de trouwjurk moeten worden gekocht. 
Wil je alleen een huwelijksvoltrekking of ook een 
receptie en/of feest? En moeten daar dan de hele dag 
foto’s van gemaakt worden door een professionele 
fotograaf? Of heb je een vriendin of oom die die taak 
ook op zich kan nemen? Et cetera, et cetera... Veel is 
afhankelijk van je budget, dus misschien is dat nog 
wel belangrijker om als eerste te bepalen. Want als 
jij weet wat jullie budget is, dan weet je pas echt hoe 
groots je uit kunt pakken.

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

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. Ik ga graag met u op zoek naar een oplossing 
of iets om bijvoorbeeld 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, eigenaresse van Morfose 
Kappers en Salon 2.0.

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

Salon 2.0  |  Specialist in haarwerken, hoofdhuid- & haarproblemen

Voor meer info 
kijk op 

www.salon2punt0.nl 
Bij vragen app 
of mail gerust
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HUIDVERZORGING 
100% NATUURLIJK 

PARFUM

BAD & DOUCHE 
PRODUCTEN

LIFESTYLE
 

KUSSENS & KAARSEN

 Nieuw in S� eren,    k�  gez� lig een kijkje nemen!

POSTELSTRAAT 25
INFO@FAMCONCEPTSTORE.NL

2020.04.06_Fam.DePeelBruist.indd   1 06-04-20   14:18

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

KOM GENIETEN!

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

B R U I S T B R U I S T

NED

BELGIE

Wacht niet
op een

 goede dag...
maak er een!

#STAYSAFE

Omdat jij zo
geweldig bent, 

blijf ik nu
op afstand!

#STAYSAFE

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #FLATTENTHECURVE

Nederland Bruist wenst iedereen veel sterkte
en een goede gezondheid in deze moeilijke tijd.

Zorg voor elkaar.
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Wat is dat toch met mannen en motoren? En wat hebben vrouwen toch met mannen 
op motoren? Misschien heeft het een wel wat met het ander te maken?! Want welke 
man wil nou niet dat elke vrouw hem nakijkt als hij voorbijscheurt op zijn motor...

Mannen & 
MOTOREN

MAN/CAVE

Wat hebben mannen als Marlon Brando, James 
Dean, Steve McQueen en - wat meer van deze tijd 
- Justin Bobby (uit The Hills) met elkaar gemeen, 
behalve dan dat vrouwen als bosjes voor ze vallen? 
Hun voorliefde voor motoren! Nu wil dat niet per se 
zeggen dat je als man altijd sexy bent met een 
motor. Maar het imago van een stoere motorrijder 
werkt zeker wel mee…

Het ultieme gevoel van vrijheid
Misschien is dat ook wel de reden waarom veel 
mannen van een zekere leeftijd ineens hun 
motorrijbewijs gaan halen... Of komt dat toch meer 
door al de verhalen die ze om zich heen hebben 
gehoord over hoe geweldig motorrijden is en het 
besef van ‘het is nu of nooit’? Los van dat het 
vrouwen aantrekt, is motorrijden volgens de meeste 
motorrijders namelijk het ultieme gevoel van 
vrijheid. Je bent volledig één met je motor en terwijl 
de wind langs je helm suist en je het gas vol 
opentrekt, kun je gaan waarheen jij maar wil. Is dat 
niet het mooiste gevoel dat er is?!

Dankers
dé leerspeciaalzaak van Nederland

0492-522923
www.dankersleder.nl

Grote collectie 
dames- en herenmode van vele verschillende merken.

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. 

Grote collectie 
dames- en dames- en herenmode van 

herenmode van 
herenmode van vele verschillende 

kosteloos vermaakt in ons eigen atelier. U bent van harte 
welkom aan de Hurksestraat 21 in Helmond. 
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TOT 20% MINDER 
VETCELLEN NA

1 BEHANDELING

Maar wat is dat dan precies, cryolipolyse? Simpel 
gezegd: het bevriezen van vet. Bij cryolipolyse (ook wel 
coolsculpting genoemd) wordt het weefsel sterk 
gekoeld waardoor de vetcellen afbreken en op een 
natuurlijke wijze door het lichaam worden afgevoerd. 
Deze techniek werkt plaatselijk en is met name effectief 
bij hardnekkig vet op de buik, de rug en de heupen.

Pijnloos alternatief
Groot voordeel van het bevriezen van vet is dat de 
behandeling in principe pijnloos is en dat je dus niet 
onder het mes hoeft. Dat maakt het tot een wat minder 
ingrijpend alternatief voor liposuctie. Bovendien kun je 
meteen na afl oop van de behandeling gewoon weer 
verder met je dagelijkse bezigheden. Je hoeft dus 
geen rekening te houden met een hersteltijd. Nadeel 
is dat het eigenlijk alleen geschikt is voor mensen die 
slechts een kleine hoeveelheid vet kwijt willen. Voor 
mensen met heel veel overgewicht is het daardoor 
meestal niet de meest effectieve behandeling.

Vetcellen? 
Bevriezen maar!

Kom je maar niet van die vetrolletjes af? Dan ben je niet de enige! Veel mensen 
zijn op zoek naar dé perfecte methode om plaatselijk wat vet kwijt te raken. 

Cryolipolyse wordt steeds vaker genoemd als dé oplossing.

Resultaat
Verwacht niet dat je kleding meteen een stuk losser 
zit na afl oop van een cryolipolysebehandeling. Het 
eerste resultaat is meestal pas na een week of drie à 
vier zichtbaar. Het echte eindresultaat van de 
behandeling laat zo’n twee à drie maanden op zich 
wachten. Maar het is wél blijvend, de vetcellen 
worden immers vernietigd en door je lichaam 
afgevoerd. Na één behandeling kan tot wel twintig 
procent van de vetcellen in het behandelde gebied 
verdwijnen. Tenzij je er een ongezonde levenswijze 
op na houdt, want dan worden er waarschijnlijk 
weer net zo snel nieuwe vetcellen aangemaakt. 
Het is dus geen wondermiddel waardoor je verder 
nergens op hoeft te letten! Eén behandeling 
is  bovendien vaak niet afdoende. Hoeveel 
behandelingen dan wel nodig zijn, verschilt per 
persoon. Maar gemiddeld genomen zijn de meeste 
mensen tevreden over het resultaat na zo’n drie 
behandelingen.

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij weten of cryolipolyse ook iets voor jou is? Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat adressen 
waar je voor deze behandeling en meer advies terechtkunt.
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Beauty Education  |  Deel 7, Gemert  |  06-28555617
info@beautyeducation.nl  |  www.beautyeducation.nl

Word een 

topstylist
Les krijgen van een Nederlands kampioen? Het 
klinkt als een droom, maar deze 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 wil overbrengen, zodat ook 
jij je passie achterna kunt gaan.

Een opleiding bij Beauty Education levert je veel op. Zo kun 
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!

COLUMN/INGRID LUCASSEN

De amygdala, een onderdeel in je hersenen, neemt het gewoon van je over bij een 
schrikreactie. Laat het niet zover komen, omdat...

Je brein en je lichaam reageren en functioneren heel anders dan je gewend bent. 
De spieren van handen, armen en benen worden aangespannen, de ogen openen 
zich wijd en de pupillen worden groter; er treedt tunnelvisie op, het vermogen tot 
visueel volgen gaat verloren. Het overlevingssysteem wil ‘het gevaar’ in het oog blijven 
houden, het staat geen scannen toe. Je kunt tijdelijk tot 70% van je gezichtsveld 
verliezen; de omgeving ‘valt weg’, als het tot actie komt zal deze grof motorisch zijn.

Deze les kernachtig samengevat: kijken, klaar zijn, kantelen, kracht opbouwen. 
1. Kijken:  Inschatten met wat voor bocht we te maken hebben. 
  Verkeerstekens, bomenrijen, lichtinval, aanwezig verkeer,
  het verloop van de weg op je navigatiescherm. 
2. Klaar zijn: Voordat de bocht komt, dien je met de juiste snelheid in de 
  juiste versnelling te rijden.
3. Kantelen: Je blijft aan de buitenzijde van de bocht rijden, net zolang tot
  je over de weg het punt kunt zien waar je uit wil komen. Op
  dat moment duw je rechts tegen het stuur als de bocht naar
  rechts is of links tegen het stuur als de bocht naar links gaat.
4. Kracht opbouwen: Na ingekanteld te hebben ga je langzaam maar zeker meer
  gas geven.

In motorrijdersjargon: Als een drol erin en als een scheetje eruit.

In het volgende nummer: Countersteering. 
Mijn werk is mijn verslaving waar iedereen beter van wordt.

De 4 K’s

Ingrid Lucassen Rijopleidingen 
leidt haar cursisten op tot 

defensieve, sociale, milieubewuste 
verkeersdeelnemers met aangepast 

en besluitvaardig rijgedrag, 
beschikkend over een ruime mate 

van verkeersinzicht.

Stelling: 
In benarde situaties laat zelfs de 
beste motorrijder het afweten.

Sint Agathaplein 15, Boekel 
info@ingridlucassenrijopleidingen.nl

 06-48712472 / 0492-771345
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl
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Marcel & Lea, directeur en operationeel manager bij Bruist
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

Marcel & Lea,
Nasi goreng wordt in Indonesië als ontbijt gegeten. Het wordt dan gemaakt van 
restjes, die van de avondmaaltijd zijn overgebleven. Wil jij weten met welke geheime 
ingrediënten wij deze nasi nog specialer maken? Mail me dan en ik vertel het je.
Dan kun jij net als wij genieten van een echte Indonesische nasi goreng!

RECEPT/VAN DE MAKERS

Maak roerei van twee eieren en wat peper en zout. Houd dit apart in een kommetje. 
Kook de rijst zo droog mogelijk. Alleen met goed droog gekookte rijst is lekkere nasi 
goreng te bereiden. Laat de rijst goed uitdampen en afkoelen. Je kunt ook rijst van de 
vorige dag gebruiken (dit is zelfs nog beter).

Bak in wat olie de uien, knofl ook, gember, koriander, de gesneden lombok en de trassi 
tot de uien mooi gekarameliseerd zijn. 

Voeg er het (zeer klein gesneden) vlees en de garnaaltjes aan toe en fruit alles nog 
even door. Roer het onderste in de pan goed naar boven en voeg in kleine 
hoeveelheden de rijst en een snufje zout toe, tot alles goed warm en opgebakken is. 
Voeg het roerei toe en sesamolie naar smaak. Maak het gerecht af met een beetje 
sambal en ketjap. 

Garneer de nasi goreng met een gebakken eitje en serveer er naar 
smaak atjar tjampoer, kroepoek oedang, komkommer en tomaatjes bij.

INGREDIËNTEN
6 eieren

peper en zout 
500 gr rijst

olie
200 gr fi jngesneden uien

2 teentjes gesnipperde knofl ook
klein stukje gember

1 theel koriander
2 lombok (minder heet

zonder de zaadjes)
1/2 blokje trassi

400 gr restjes vlees 
(schouderkarbonade, spek,

kip, ham)
garnalen

sesamolie
sambal

1 à 2 eetl ketjap
atjar tjampoer

kroepoek oedang
komkommer en tomaatjes

4 PERSONEN 

Nasi goreng
Marcel en Lea’s favoriet!

Selamat 
makan!

Wil je de geheime 

ingrediënten weten? 

Mail dan naar lea@

nederlandbruist.nl

Wil je een SodaStream apparaat winnen?
Maak een foto van jouw nasi goreng, deel deze op

 NederlandBruist en maak kans op zo'n handig SodaStream 
apparaat. Eind mei wordt de winnaar bekendgemaakt.
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Maak kans op een:

Gezichtsbehandeling
 t.w.v. € 72,50

scrubs 
primers 
ontharen 
roodheden 

onzuiver 
huid 
feetcare 
producten

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

DSTRESS  |  Dorpsstraat 125, Stiphout (Helmond)
0492-841294  |  www.dstress-beauty.nl

Een gepersonaliseerde gezichtsbehandeling, gericht 
op huidverbetering en resultaat, van 60 minuten. 
De behandeling wordt volledig op maat gemaakt en 
afgestemd op uw huidbehoefte en wensen die blijken 
uit de intake en de Face Mapping huidanalyse.

Wij helpen u graag met 
passie voor ons vak!

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

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

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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the creation is yours!
Wil je eenheid in je interieur met een persoonlijke touch? Kies dan voor het 
unieke concept van Blox! “Wij staan voor hoogwaardige kwaliteit, tijdloos 
high-end design en een breed assortiment”, aldus Pierre van Blox.

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

Uw complete woning, hotel of bedrijf stijlvol 
ingericht in één dag. “Blox Luxury Furniture heeft 
het voor elkaar gekregen luxe materialen en 
eenheid in stijl naadloos samen te voegen tot een 
uniek concept”, vertelt Pierre trots. “Namelijk de 
mogelijkheid om je gehele woning of bedrijf in 
één stijl en/of kleur zelf in te richten.” Het Blox- 
concept bestaat uit een serie losse elementen 
waarbij hoogwaardige materialen gecombineerd 
worden tot een tijdloze en luxueuze inrichting. 
“Deze elementen omvatten onder andere een 
eettafel, bartafel, sidetable, salontafel, tv-meubel 
et cetera, maar ook een complete slaapkamer 
met bijpassende nachtkastjes en dressoir. Zo 
creëer je een luxe eenheid in jouw interieur.”

MATERIALEN EN KLEUREN
Blox is een unieke combinatie van high-end 
ontwerp met hoogwaardige materialen tegen 

middensegment prijzen. “Wij leveren uit voorraad 
in elke gewenste kleur naar keuze. Combineer 
je Blox-meubels met luxe hardsteen en/of 
stoffering. Er zijn veel combinaties mogelijk 
waardoor je jouw complete interieur naar eigen 
wens kunt samenstellen.”

BETAALBAAR VAKWERK UIT BRABANT
Elk Blox-onderdeel wordt in Brabant vakkundig 
met de hand gemaakt en met oog voor detail 
afgewerkt. Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer, 
rondom in verstek verlijmd en voor elke klant 
in de gewenste kleur gespoten. “Door ons 
geavanceerde voorraadprogramma kunnen we 
snel leveren. Onze professionele Blox-dealers 
staan je graag te woord om jouw eigen Blox- 
ideeën concreet te maken.”
Je vindt de dichtstbijzijnde dealer op de website
www.blox.sale onder het kopje ‘verkooppunten’.

STAPPENPLAN
Stap 1 Maak jouw persoonlijke keuze 
in kleur of beits.
Stap 2 Maak jouw keuze in model 
en combineer desgewenst met luxe 
hardsteen en/of stoffering.
Stap 3 Plaats jouw order bij of met 
jouw professionele Blox-dealer.
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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




