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Op vakantie 
in eigen land, 
of niet?



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!



Kim vond haar geluk veertien 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. Hier wil ze alle tips 
en tricks aan jou overbrengen, zodat ook jij je passie achterna 
kunt gaan.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
Daarom verwelkomt Kim je graag bij haar opleidingsinstituut. 
Hier wordt vol enthousiasme gestreefd naar de perfecte 
lesmethodes. Om dit te bewerkstelligen volgde ze een opleiding 
in Denemarken om vervolgens les te geven in een nieuwe salon. 
Hier heeft Kim alle ruimte, benodigdheden en producten om jou 
goed op te leiden. Een voorbeeld hiervan zijn de nagelproducten 
van CND. Dit merk is marktleider in innovatieve producten om 
jouw opleiding een stuk prettiger te maken.

Een opleiding bij Beauty Education levert je veel op. Zo kan je 
met de geleerde vaardigheden aan de slag in het werkveld als 
kapper, lash stylist en/of nagelstylist, maar ook op het gebied van 
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!

Les krijgen van een 
Nederlands kampioen? 

Het klinkt als een 
droom, maar het kan 
werkelijkheid worden. 

Kim van Grinsven heeft 
als kapster, lash styliste 

en nagelstyliste 
meerdere prijzen in de 

wacht gesleept en staat 
bij Beauty Education 
klaar om haar passie 

over te brengen op jou. 

Word een topstylist
Beauty Education
Ruijschenberghstraat 2a, Gemert  |  06-28555617  |  Info@beautyeducation.nl  |  www.beautyeducation.nl

Word een topstylist

BRUISENDE/ZAKEN

Wacht niet 
langer en 
bel nu!

‘Het is geweldig om 
mensen de mooiste 
versie van zichzelf 
te laten worden.’

Ondernemer: Kim van Grinsven



VOORWOORD/JULI

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

06-15948855

Bruisende lezer,

Het is zomer! Heerlijk... Langzaamaan keert het (nieuwe) gevoel van 
vrijheid terug, maar desondanks belooft het een andere zomer te 
worden dan we gewend zijn. Waar veel mensen normaal  gesproken 
in de zomer naar het buitenland zouden trekken voor een wel-
verdiende vakantie, blijven we dit jaar veel meer in eigen land. 

En hoewel dit voor sommigen misschien voelt als een domper, 
hoeft dit absoluut niet het geval te zijn. Vakantie in eigen land kan 
namelijk ontzettend leuk zijn. En daarvoor hoef je niet eens naar de 
andere kant van het land te rijden, ook in je eigen omgeving valt er 
nog genoeg te ontdekken. Zoals al die bruisende ondernemers die 
je elke maand in Bruist weer vertellen over hun mooie bedrijf.

Ben je niet van plan om je vakantiedagen deze zomer te gaan 
gebruiken? Dan kun je nog steeds genieten van het mooie weer. 
Trek eropuit met een goedgevulde picknickmand en zoek een 
plekje om heerlijk te picknicken. Je zult zien dat dit je toch zomaar 
een instant vakantiegevoel bezorgt, ook al is het maar voor even.

Geniet van de zomer! 
Raoul Bosman
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Een begrijpelijke twijfel, helemaal omdat er nog 
steeds zoveel onduidelijk is. Waar mag je allemaal 
wel en niet naartoe? Welke restricties gelden er? Wat 
staat er allemaal nog te gebeuren? Een vakantie in 
eigen land is daarom helemaal niet zo’n gek idee. En 
nog ontzettend leuk ook, want er valt in Nederland 
veel meer te zien en te beleven dan de meeste 
mensen denken. Groot voordeel is daarnaast dat je 
waarschijnlijk beter op de hoogte bent van alle 
geldende maatregelen in Nederland. En mocht er 
toch nog een tweede golf komen, dan ben je in ieder 
geval zo weer thuis, mocht dat nodig zijn.

#supportyourlocals
Daarnaast speelt voor veel mensen nog een andere 
reden mee om dit jaar voor een vakantie in eigen 
land te kiezen: #supportyourlocals! Veel Nederlandse 

Gaat jouw voorkeur toch uit naar een vakantie in het buitenland? Denk dan eens aan een reisje 
naar Ibiza. Dit jaar een extra bijzondere vakantiebestemming. Op zoek naar een hotel? 

Wij kunnen je een verblijf bij Hotel Garbi Ibiza & Spa zeker aanraden.

Op vakantie in eigen 
land, of niet? 

De zomervakantie staat weer voor de deur. Maar waar je normaal gesproken 
waarschijnlijk allang een beslissing had genomen over je vakantiebestemming, 
twijfelen veel mensen dit jaar of ze überhaupt wel op vakantie gaan. En, zo ja, 

of ze dan niet beter in eigen land kunnen blijven.

bedrijven hebben het zwaar als gevolg van de 
coronacrisis, dus die kunnen wel wat support 
gebruiken.

Of toch...
Ga je toch liever naar het buitenland op vakantie, dan 
kan dat natuurlijk ook. Langzaamaan openen steeds 
meer landen hun grenzen voor toeristen. En na de 
afgelopen vreemde maanden klinkt een welverdiende 
vakantie onder de Spaanse, Franse of Italiaanse zon 
natuurlijk ook wel weer heel verleidelijk. Even heerlijk 
de boel de boel laten, weg uit je vertrouwde omgeving 
om jezelf weer volledig op te laden. Informeer van 
tevoren wel goed naar de ter plekke geldende 
restricties om teleurstellingen te voorkomen. Maar 
waar je ook naartoe gaat, altijd geldt: geniet! Je hebt 
vakantie, dus niks moet en niksen mag!

BRUIST/ZOMER
VAKANTIE IN 

EIGEN LAND IS 
HELEMAAL GEEN 

GEK IDEE
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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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Het is zomer!

TICKET TO THE TROPIC
De Hawaiian Tropic Satin Protection 

Zonnebrandlotion SPF 30 is verrijkt met 
vitamine C en E, is vochtinbrengend, geeft 
de huid een natuurlijke glans en verfrist 

met een luxueuze tropische geur. Voor nog 
meer plezier, bescherming en een 

alohagevoel bij outdoor sporten, in de stad 
en op het strand. Prijs vanaf € 14,99.

www.hawaiiantropic.comEERLIJK EN HEERLIJK
GoPure chips neemt je mee op ontdekkingsreis naar eerlijke 

smaken, rijke texturen en unieke combinaties. Heel veel 
ingrediënten voor hun chips komen direct van het polderland, 

met vaak de klei er nog aan. GoPure staat voor eerlijk en 
heerlijk, je proeft wat erin zit. www.gopure.org

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 mét je schoenmaat 

o.v.v. #WOVEN naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op deze
prachtige sneakers
Ydun van Woden.

Deze stijlvolle én comfortabele 

sneakers zijn uitgevoerd in een

combinatie van leer en gevlochten 

textiel. Scandinavisch design 

rechtstreeks uit Denemarken.

win
EXPLOSIEVE SMAAK

Dutch Dynamite is een zoute 
droplikeur met de explosieve smaak 
van dubbelzoute salmiak. Je drinkt 

het ijskoud, bij voorkeur met 
gezellige mensen, rechtstreeks uit 

het kleine fl esje of uitgeschonken uit 
de grote fl es in een shotglaasje. 

Wees gewaarschuwd: eenmaal 
geproefd is voorgoed verkocht!

www.dutchdynamite.com
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Het is zomer!

SHOPPING/NEWSSHOPPING/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. #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
één 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 

PROEF DE FILOSOFIE
Proef de bekende Pinkyrose-smaken 
Spiced Lemon & Rose en Floral Ginger 
& Orange. Pinkyrose is niet begonnen 
met een merk, maar met een fi losofi e; 
om unieke gastronomische smaken 
toe te voegen aan het frisdrankschap. 
Drink Pinkyrose direct gekoeld uit het 
blikje of serveer het in een mooi glas 
met ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

MEER DAN EEN TRAKTATIE
Little Love wil de lekkerste chocoladerepen maken en de mensen 

laten ontdekken hoe lekker de pure essentie van rauwe, 
koudgemalen cacao is. Ze streven naar 100% biologische 

kwaliteit en stoppen alleen hele stukjes (super)fruit en noten
in hun repen. Dat is écht genieten!

Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love
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Ingrid Lucassen Rijopleidingen leidt 
haar cursisten op tot defensieve, 

sociale en 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 de vraag waarom rijscholen dan toch steeds 
weer 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, leerlingen moeten 

het immers de rest van hun leven doen met de lessen van de toekomstige 
rijcoaches;

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

• Ingrid heeft veel meer dan de 
toereikende onderwijskundige 
achtergrond.

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

      is

geworden

      is
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Jouw onderneming ook presenteren 
in dit sprankelende magazine? Of wil je 
meer weten over de vele mogelijkheden 

van De Peel Bruist? 

Neem dan contact op via nl@nederlandbruist.nl 
of bel 076-7115340
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DITJES/DATJES

 Juli-kinderen zijn vaak gezegend met een goed gevoel  
  voor humor en zijn daardoor de zonnetjes in huis.
   Ongeveer 20 graden is de beste temperatuur om   
  de buitenkant van je huis te schilderen.
 Een grote bedreiging voor onze gezondheid is stress.
  Neem daarom regelmatig een slipperdag!
   6 juli is het weer zover: het is Comic Sans-dag.
     Ontstressen gaat automatisch op een trampoline of
 springkussen en tijdens spelletjes of hilarische situaties.
   Dus neem je leven minder serieus en speel meer!
 De tweede helft van de maand juli behoort tot de 
   hondsdagen, de gemiddeld warmste periode van het jaar.
 Vakantie is niet meer weten welke dag het is
      en lekker dobberen op een zee van vrije tijd.
 20 juli is het alweer 51 jaar geleden dat Neil     
  Armstrong zijn beroemde eerste stap op de maan zette.
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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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COLUMN/DEBBY JENTJENS

Debby Jentjens, huidtherapeut

Stationsstraat 1, Helmond

085 - 043 24 54 

Defi nitief ontharen

 Hoe werkt het? 
  Bij Ceulen Klinieken wordt enkel het haarzakje behandeld met laserlicht. De 
lichtfl its wordt omgezet in warmte en via het pigment in de haar doorgegeven naar 
de haarwortel. We richten de laserstraal op de huid en dankzij selectieve verhitting 
schakelen we het haarzakje uit, zonder de huidstructuur te  beschadigen. De haren 
die dan in de actieve groeifase zijn, komen niet meer terug. Bij Ceulen Klinieken 
kunt u terecht voor het verwijderen van ongewenste haren op uw gezicht, benen, 
armen, bikinilijn, oksels, buik of rug.
 
 Is de behandeling veilig?
  De behandeling is uiterst veilig, daarbij hebben al onze apparaten het 
veiligheidskeurmerk; CE en FDA. 
 
 Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
  Haargroei verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van leeftijd, gewicht, 
stofwisseling, hormonen, medicatie en etnische achtergrond. Gemiddeld zijn zes 
tot acht behandelingen nodig met een tussenpauze van enkele weken tussen elke 
sessie om verminderde haargroei te bereiken.
 
 Het resultaat?
  Een langdurige ontharing die na verscheidene behandelingen 
defi nitief kan zijn. 

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

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

gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum
dan in een ziekenhuis.

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

doelmatig mogelijk te laten verlopen, heeft 
Ceulen Klinieken korte wachttijden.  

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

huidkanker, moedervlekken en alledaagse 
huidproblemen. 

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

laserontharing, huidverbetering met chemische 
peeling en laserbehandeling van onder andere 

ontsierende bloedvaatjes en pigment.

In het Cosmetisch centrum bieden 
onze specialisten cosmetische behandelingen 
aan zoals ooglidcorrectie, miraDry behandeling 

tegen overmatig zweten en anti-
rimpelbehandelingen met injectables.

www.ceulenklinieken.nl

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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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN BONUSKIND
De vijftienjarige Lies wordt op een ochtend 
wakker met het gevoel dat haar moeder Jet 
iets is overkomen. Haar bed is niet beslapen 
en ze heeft haar mobiele telefoon thuis laten 
liggen. In de vierentwintig uur die volgen 
ontvangt Lies geen enkel teken van leven. 
Haar vader en zijn nieuwe vriendin Laura 
schakelen de politie in. Ze geloven dat het 
te maken heeft met de mentale toestand 
van Jet; ze zou de scheiding nooit te boven 
zijn gekomen en heeft daarom besloten te 
verdwijnen. Of erger. Lies weet echter zeker 
dat ze dat nooit zou doen en gaat zelf op 
onderzoek uit. Met alle gevolgen van dien.
BONUSKIND van Saskia Noort is vanaf 
2 juli verkrijgbaar.

Het Ragazze Quartet, de artistiek 
leider van het festival, heeft lang 
nagedacht of en, zo ja, hoe 
September Me in de huidige 
situatie moest doorgaan. 
Uiteindelijk is de knoop doorgehakt. 
Van 18 t/m 20 september wordt 
Flint Amersfoort omgetoverd tot een 
weelderige en muzikale festivaltuin 
waar je op een veilige manier – op 
anderhalve meter – kunt genieten 
van livemuziek. Daarvoor heeft het 
kwartet wederom een vernieuwend 
en avontuurlijk programma 
samengesteld van hoge kwaliteit. 
Het thema is In de Geheime Tuin. 
Met de September Me Pas, die je 
kunt bestellen via www.september-
me.nl/tickets, heb je recht op vier 
vrijkaarten naar keuze.
18 t/m 20 september, Amersfoort 
www.september-me.nl

D AGJE UIT
SEPTEMBER 
ME 2020

Het normaal gesproken zo saaie kustplaatsje 
Zandwijk aan Zee wordt op stelten gezet 
door de komst van de zwaardvechtende en 
rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. 
De elfjarige Michiel sluit vriendschap met 
de stoere piratenjongen Billy, maar hij dreigt 
zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer 
aartsvijand Knokige Krelis plotseling opduikt. 
Samen met hun buurmeisje Elizabeth 
gaan de jongens de strijd aan tegen de 
gevaarlijkste piraat op zee...
DE PIRATEN VAN HIERNAAST is vanaf 
donderdag 2 juli te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
DE PIRATEN VAN 
HIERNAAST
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GFEDCBA
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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DSTRESS is gevestigd in Stiphout (Helmond) aan de Dorpsstraat 125

Tel. 0492-841294  -  www.dstress-beauty.nl

Acne weg ermee!

 Bel voor een gratis intake (0492) 841 294 of mail info@dstress-beauty.nl

UW ACNE-SPECIALIST
• Vergoeding zorgverzekeraar
• 4-Stappenplan
• Gratis intake
• Behandeling van 
 binnen en buiten
• 80-95% afname acne
• Jarenlange ervaring

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Ik leef mijn mooiste leven op mijn manier 
en als jou dat niet bevalt, heb ik daar geen 
last van. 

“Hoe ga ik om met kritiek van anderen, met wat iedereen 
vindt en roept?” Die vragen ontvang ik dagelijks. Waarom 
zou jij je druk maken over wat ‘ze’ zeggen en wat ‘ze’ 
vinden? Iedereen vindt overal wel iets van. Meningen 
worden gratis verspreid, maar je hoeft ze niet aan te 
nemen. Die keuze is aan jou. Je hebt geen toestemming 
van anderen nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef 
je leven volgens jouw eigen regels. Wel met compassie, 
begrip en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt 
volgekliederd door het lawaai en de rommel van anderen. 

Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en vrede in 
jezelf. En vergeet niet elke dag tweemaal 10 minuten een 
momentje voor jezelf te nemen. Op naar jouw mooiste 
leven! Alle goeds en Hasta la proxima,

~ MeditationMoments.Com ~
Meditaties voor elk moment van de dag

Michael  Pilarczyk

Wat  vind  jij?
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Albert van Cuijckstraat 4, Asten
06 470 923 74

www.beautysalonsandra.nl

ALTIJD VERZORGD
VOOR DE DAG KOMEN?

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

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

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

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

Heb je nog 
vragen?

Neem dan 
gerust contact 

op met Sandra.

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

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

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

W W W . I N V E R N O . N L
POSTELSTRAAT 38C SOMEREN  T 0493 - 472441
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Dirk wist al vroeg dat hij acteur wilde worden. “Op mijn 
twaalfde speelde ik voor het eerst in een fi lm, toen kreeg 
ik de smaak te pakken”, vertelt Dirk enthousiast. Hij 
werd afgewezen bij vier toneelscholen, maar zette 
door. Ton Lutz zag hem in een jongeren productie van 
Toneelgroep Amsterdam en hij gaf Dirk een hoofdrol in 
het toneelstuk ‘De zaak Kenny’. Mary Dresselhuys vroeg 
hem vervolgens om samen met haar in ‘Harold en 
Maude’ te spelen, waarna zijn carrière als acteur een 
hoge vlucht nam.

Meest gedenkwaardig
“Divorce is zonder twijfel een van de meest gedenk-
waardige producties waaraan ik heb meegewerkt. Het 
gebeurt zelden dat zo veel verschillende onderdelen 
samenvallen. Dan heb ik het over script, acteurs, 
productie, de grootheid waarmee het gebracht werd 
én het succes. Waanzinnig om te mogen meemaken. Ik 
had het nooit willen missen.”

Nieuwe liefde
“Trouwambtenaar zijn is mijn nieuwe liefde, ik vind het 
helemaal te gek om te doen. Je mag je verdiepen in 
mensen uit alle windstreken en hebt te maken 
met echte emoties. Het is vaak ontroerend, maar je kunt 

Wil jij kans maken op één van deze boeken
van Dirk Zeelenberg, mail dan je adresgegevens

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Ode aan de liefde 

ook leuke grappen maken en gieren van de pret. Zo kan ik
toch nog een beetje optreden. Het zijn mooie momenten 
in het leven van mensen, ik vind het bijzonder om daar 
mijn steentje aan te mogen bijdragen.”

Optimisme
“Door de coronacrisis vallen nu in in alle sectoren 
ongeloofl ijke klappen, ook ik de culturele sector. Ik ben 
echter geraakt door de enorme creativiteit die overal 
ontspruit, met allerlei prachtige nieuwe initiatieven als 
resultaat. Het gaat nu gelukkig langzaam weer de goede 
kant op. Laten we dus vooral positief zijn!”

DIRK/ZEELENBERG

Dirk Zeelenberg is een veelgevraagd acteur die al in meer dan vijftig fi lms, commercials en 
tv-series heeft gespeeld. Het grote publiek kent hem onder andere van hitseries als All Stars 
en Divorce. Sinds vijf jaar is Dirk - zelf al achtien jaar gelukkig met Suus en vader van drie 
kids - ook actief als trouwambtenaar. De liefde vormt een rode draad in zijn leven. Niet zo 

vreemd dus dat ook zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd.

‘IK BEN 
IDOLAAT 
VAN MIJN 
KINDEREN’

www.dirkzeelenberg.nl

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

2928



“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.

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 zeventig procent van 
je gezichtsveld verliezen, de omgeving ‘valt weg’ en als het tot 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 en 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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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

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!

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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RECEPT/VAN DE MAKERS

Schep 2 barlepels rietsuiker in een longdrinkglas. Voeg 3 à 4 limoenpartjes en 
vervolgens 2 aardbeien toe en stamp alles goed met een muddler (een 
limonadestamper). Voeg 40 ml rum toe en vul het glas met (crushed) ice. 
Roer goed om alle smaken te mengen. Vul het glas af met bruiswater en 
garneer met munt en aardbei.

INGREDIËNTEN
witte rum

crushed ice
bruiswater 

munt 

MOJITO 1 PERSOON - 5 MINUTEN

NACHO’S 4 PERSONEN - 30 MINUTEN

Carly, Medewerker Traffi c bij Bruist
De zomer is in het land, tijd voor heerlijke cocktails met nacho’s! Hoe leuk is het om de 
sfeer van het terras in je eigen achtertuin te creëren met deze heerlijke frisse strawberry 
mojito met nacho’s, waar je geen genoeg van kunt krijgen. Speel met de ingrediënten 
om het naar je eigen smaak te maken. Ook te maken als strawberry no-jito!
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?! Smakelijk eten.

rietsuiker 
limoen

aardbeien 

300 gram gehakt 
sjalotje

knofl ook
salsa dipsaus
peper en zout

INGREDIËNTEN
  nacho’s

(rode) paprika 
maïs 

crème fraîche 
geraspte kaas

mozzarella

Verwarm de oven voor op 180 graden. Rul het gehakt en voeg hier 
vervolgens de gesnipperde sjalot, knofl ook en salsa dipsaus aan toe. Breng 
op smaak met peper en zout. Vul de bodem van de ovenschaal met 
nacho's en schep daar een laag met het gehaktmengsel, paprika, maïs, 
crème fraîche, geraspte kaas en mozzarella bovenop. Voeg nog een laag 
nacho's toe en vervolgens nog een laag met de rest van de ingrediënten. 
Verwarm de nacho’s circa 15-20 minuten in de voorverwarmde oven. 

met nacho’s
Strawberry mojito
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PUZZELPAGINA

Zoek de zes letters in BRUIST!

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand zomer. Vanaf 1 augustus staat de 
oplossing op www.nederlandbruist.nl.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij weer lekker 
kunt puzzelen. Op je balkon, in de tuin of heerlijk 

op je ligbedje aan het strand.
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1  5  8  4  3  7  6  2  9 
3  2  4  6  9  5  1  8  7
7  9  6  8  2  1  5  3  4
2  7  3  1  6  9  8  4  5 
8  4  1  7  5  3  2  9  6
9  6  5  2  8  4  3  7  1
4  3  7  5  1  2  9  6  8 
6  1  9  3  4  8  7  5  2
5  8  2  9  7  6  4  1  3

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels (van 
boven naar beneden) vormen de oplossing. Vanaf 
1 aug. staat de oplossing op www.nederlandbruist.nl.

rits 
gaastra 
duurzaam 
school 

rugzak 
handig 
dragen 
avontuur

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

PUZZELPAGINA Maak kans op een

cadeaukaart 
van SuperCleaners

t.w.v. € 25,-

Aangeboden door www.supercleaners.nl

Maak kans op deze modieuze

rugzak
van Gaastra,
41 x 28 cm
t.w.v.
€ 119,-

g j a v o n t u u r s 

rugzak
van Gaastra,

Handig voor 

vakantie of voor 

werk. Ook te 

gebruiken als 
laptoptas

Met SuperCleaners producten 
heb je de juiste tool in handen 

om de klus te voltooien!

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl
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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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THE NEW FORD PUMA HYBRID
 TIJDELIJK VANAF €26.655
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