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Glatz parasols zijn verkrijgbaar bij 
ALLoutdoor, Bestseweg 33, Oirschot, www.alloutdoor.nl 

of online via schaduwparasols.nl

Glatz parasols zijn verkrijgbaar bij 
ALLoutdoor, Bestseweg 33, Oirschot, www.alloutdoor.nl 

of online via schaduwparasols.nl

Glatz parasols
door de zon aanbevolen
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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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VOORWOORD/AUGUSTUS

Wat vliegt de tijd. Inmiddels is het augustus en hebben we alweer 
maanden te dealen met alle corona-perikelen. We leren met z’n 
allen steeds beter omgaan met deze situatie. Zie je een vakantie in 
het buitenland bijvoorbeeld momenteel niet zitten? Dan blijf je toch 
gewoon lekker in Nederland.

Datzelfde geldt voor alle ondernemers met wie wij samenwerken. 
Kan iets momenteel even niet gaan zoals normaal, dan zoeken ze stuk 
voor stuk naar een passende oplossing om hun klanten toch zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hoe vervelend de situatie ook is, 
het blijft mooi om te zien hoe iedereen er de schouders onder zet.

Gelukkig is er meer in het leven dan corona en zijn er leukere 
onderwerpen om over te schrijven. In deze nieuwste editie van Bruist 
vind je dan ook weer heel wat inspirerende verhalen van de bruisende 
ondernemers uit jouw regio. En ook de nodige tips natuurlijk. Zo 
vertellen we je meer over hoe je het beste je haar kunt beschermen 
tegen de zon. Ook nuttig voor een vakantie in eigen land!

Geniet van de zomer!
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

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

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.Inhoud
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De boodschap mag duidelijk zijn: bescherm ook je 
haar goed tegen deze invloeden van buitenaf. Doe je 
dat niet, dan loop je het risico op droge lokken, 
gespleten haarpunten, een doffe kleur en pluizig 
haar. Maar hoe doe je dat dan, je haar beschermen? 

Gebruik stylingproducten met een SPF-factor 
(Sun Protection Factor, zoals bij zonne brandcrème). 
Deze beschermen je haar tegen de zon.

Draag je haar vast als je de zon ingaat. Hierdoor 
wordt minder haar blootgesteld aan de zon. Is je haar 
te kort om het vast te doen? Of houd je daar gewoon 
niet van? Draag dan een hoed of knoop bijvoorbeeld 
een shawl om je haar.

Vermijd in de zomer chemische behandelingen 
in  je haar. Je haar kan daardoor namelijk licht 
beschadigen en droog worden. En droog haar is niet 
echt bestand tegen zon, zout en chloor... Wil je toch 
per se je haar verven of bijvoorbeeld permanenten 

Dat we onze huid moeten beschermen tegen de zon, is bekend. Maar wist je dat 
uv-stralen ook schadelijk kunnen zijn voor je haren? Om nog maar te zwijgen over 

het chloor- en zeewater waar je je haar in de zomermaanden aan blootstelt...

of juist straighten? Laat dit dan door een professional 
doen. Die kan je het juiste advies meegeven over 
de  verzorging om (nog meer) beschadiging te 
voorkomen.

Ga je lekker zwemmen, probeer je haar dan 
zo  min mogelijk aan het chloor- of zeewater bloot 
te  stellen. Je loopt dan het risico op droog haar. 
Geblondeerd haar kan door het water zelfs groen 
worden. Spoel je haar sowieso vóór en ná het 
zwemmen met kraanwater, dat beperkt het risico 
op beschadiging.

Verzorg je haar regelmatig met een voedende 
conditioner en een lekker haarmasker die het haar 
intensief voeden en het zo weer een boost geven 
voor de volgende zomerse dag.

Last but zeker not least: vergeet je scheiding 
niet  in te smeren. Als je die ooit een keer hebt 
verbrand, weet je namelijk hoe pijnlijk dat kan zijn...

BRUIST/BODY&MIND

Wil jij weten hoe je jouw haar het beste kunt beschermen tegen zon, zee en chloor? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je heel wat haarspecialisten die jou hierover kunnen adviseren.

Bescherm je haar 
tegen de zon!

VERGEET JE 
SCHEIDING 
NIET!
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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

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

#STAYSAFE  #KEEPDISTANCE  #ANDERHALVEMETER

Houd ook tijdens het vakantieseizoen altijd 
anderhalve meter afstand. Zo blijven

we allemaal gezond.
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Vier de vakantie!
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

trendy sneakers
Nora II van Woden.

Trendy sneakers, vervaardigd

uit luchtdoorlatende 

materialen zoals kalfsleder

en textiel. Geen vermoeide 

voeten meer voor jou!

win
BEKROOND
MET GOUD

Born Rosé is een bijzondere 
rosé, geboren in Barcelona. 
Die stad, met haar licht en 

open karakter, dient als 
inspiratie voor een bepaalde 

levensstijl. Born Rosé is 
heerlijk fris, met een 

geweldige zalmroze kleur. 
Drink de rosé koud op 

speciale momenten met 
vrienden en geniet!
www.bornrose.com

KLAAR VOOR DE ZON
Wilkinson introduceert de Intuition Complete, 

speciaal voor vrouwen. Door de slanke 
scheerkop met vijf Skin Perfect-mesjes kom je 
nu nog gemakkelijker bij alle lastig bereikbare 

plekjes. Het mooie design en roze kleurtje 
maken van elke scheerbeurt een fi jne beauty 

treatment! Zo zijn jouw benen, oksels en 
bikinilijn in een handomdraai zijdezacht.

www.wilkinsonsword.nl

DE SMAAK VAN ITALIË
Een frisse citroenlikeur gemaakt 

volgens een authentiek familie recept. 
Pallini Limoncello heeft de perfecte 

balans gevonden en een unieke frisse 
smaak gecreëerd die niet te zoet of te 

zuur is. Dat komt door het gebruik
van citroenen die speciaal worden 
gekweekt aan de Amalfi  kust. Een 

likeur die heerlijk te nuttigen is, als 
aperitief of als digestief, en die 

cocktails een unieke smaak geeft. 
Pallini limoncello
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Vier de vakantie!

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. #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 JOUW FAVORIETE FESTIVAL
Dankzij ingrediënten van de beste kwaliteit, zonder kunstmatige 
kleur- of smaakstoffen, maakt Pinkyrose het verschil tussen een 

gewoon drankje en een superieure limonade of cocktail. Drink 
Pinkyrose Spiced Lemon & Rose of Floral Ginger & Orange direct 

gekoeld uit het blikje of serveer het in een mooi glas met 
ijsblokjes. www.pinkyrose.nl

BEWUST GENIETEN
De chocolade van Little Love is meer dan een traktatie. Hier 

ontmoet de kracht van rauwe chocolade superfoods zoals lucuma, 
bosbessen, hennepzaad, baobab en goji. De bars zijn als een 

kleine beloning voor wie bewust wil genieten!
Verkrijgbaar vanaf € 1,89  www.little.love

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. #COSTA DEL COKE naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op het 
boek Costa del Coke. 
Een zinderende roadtrip langs 
de Zuid-Spaanse kust in het 
spoor van de cokemaffi a, 
geschreven door Arthur van 
Amerongen en Ivo Teulings.
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OMGANGSREGELINGEN  in coronatijd
Zorgregelingen/omgangsregelingen zijn veelal vastgelegd tussen partijen, ook 
soms in een beschikking van de rechtbank. Soms kostte dat niet veel moeite, in 
andere gevallen wel. Wij krijgen op dit moment redelijk wat vragen in de 
praktijk hoe er in deze tijd mee om te gaan. We hebben een aantal tips: 

1.  Blijf gezond:  
Geef kinderen het goede voorbeeld door vaak handen te wassen en afstand te 
houden. 

2. Wees eerlijk:  
Informeer de andere ouder over eventuele blootstelling aan het virus en overleg 
welke stappen jullie samen kunnen ondernemen om het risico op besmetting 
zo klein mogelijk te houden. 

3. Blijf kalm: 
Wees eerlijk over de ernst van de pandemie maar blijf vooral kalm en vertel  de 
kinderen dat je erin gelooft dat het voorbij zal gaan en dat er betere tijden 
komen. Voorkom dat de kinderen ondoordachte opmerkingen te horen krijgen 
en dat ze in aanraking komen met berichtgeving die is bestemd voor 
volwassenen. Vragen van de kinderen kunnen wel op een eerlijke manier 
worden beantwoord. 

4. Hou je zoveel mogelijk het Ouderschapsplan: 
Probeer ook in deze bijzondere omstandigheden ervoor te zorgen dat de 
afspraken zoveel mogelijk worden nagekomen. Vermijd onnodige discussies en 
probeer fl exibel te zijn als dat nodig is, bijvoorbeeld omdat de andere ouder 
extra moet werken of wellicht zelf(s) ziek is.

In voorgaande maanden 
werd alles plotseling 
anders. De scholen 

waren dicht, net als de 
attractieparken en de 

horeca. Kinderen zaten 
thuis en volgden veelal 

onderwijs op afstand. 
Doorgaans is het met 

kinderen die op school 
zitten passen en meten. 

In de huidige tijd is dit 
helemaal een uitdaging. 

Hulp nodig 

bij uw alimentatie? 

Kijk op onze 

website of 

neem contact op via:

0492-591299

OMGANGSREGELINGEN  in coronatijd

Mierloseweg 2, Helmond  |  0492-591299  |  info@trovatelloverstappen.nl  |  www.trovatelloverstappen.nl

5. Ben creatief:   
Juist doordat sommige ouders moeten werken of de 
tegenhanger, wellicht al zonder werk zitten, is het soms 
onvermijdelijk dat sommige plannen moeten worden 
aangepast. Probeer fl exibel te zijn en creatieve oplossingen te 
bedenken om ervoor te zorgen dat de kinderen zoveel 
mogelijk het contact met de, beide ouders blijven behouden.

6. Toen begrip:  
Het kan zijn dat de huidige pandemie leidt tot economische 
achteruitgang en inkomstenverlies. Voor ouders kan dit 
daarom om die reden een stressvolle periode zijn. Misschien 
kan de kinderalimentatie niet worden betaald als gevolg van 
economische achteruitgang. Wees begripvol naar elkaar toe 
of je nu ontvangende ouder of betalende ouder bent.

7. Geef toe: 
Probeer als één van de ouders de kinderen wat minder heeft 
kunnen zien, bijvoorbeeld door extra werk, die tijd in te halen. 
Blijf steeds in overleg met elkaar. 

Tegenslag biedt ook kansen. 
Het overwinnen van deze voor iedereen moeilijke periode 
kan er voor zorgen dat u als ouders dichter bij elkaar komt te 
staan. U geeft ook een goed voorbeeld aan de kinderen als u 
laat zien dat u samen deze moeilijke periode goed doorkomt. 

“Eerst aandacht voor de mens, 
dan voor de regelgeving. Dat 

kan niet anders”

1514



DITJES/DATJES

Vakantie in eigen land is beter voor ons geluksgevoel.
    Reistijd en tijdsverschil zorgen ervoor dat het langer duurt  
   voordat we echt profi jt hebben van onze vakantie. 
  Eén zonnepaneel levert per jaar genoeg energie voor 
 2.276 liter thee, oftewel 30 kopjes per dag.
In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde dag 
   van de week als februari.
 Leonardo da Vinci voorspelde al in 1447 dat er in
  de toekomst zonne-energie gebruikt zou worden.
De allereerste Koninginnedag van Nederland werd
  gevierd in augustus, en wel op 31 augustus 1890.
 Wanneer jouw zonnepanelen meer energie produceren dan je 
zelf nodig hebt, zie je letterlijk je energiemeter teruglopen.
 13 augustus is het internationale linkshandigendag. 
Deze dag is ontstaan om aandacht te vragen voor de ongemakken 
     waar linkshandigen tegenaan lopen in onze rechtshandige wereld.
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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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 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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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 de 
veiligheidskeurmerken 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

COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Maar stel nou eens dat het heel veel voordelen biedt, zoals 
een hoger energieniveau, betere focus, meer rust in je hoofd, 
beter slapen, minder stress en het is ook nog eens goed voor je 
lichaam. En het kost je maar twee keer tien minuten per dag. 

Je hoeft er bijna niets voor te doen, je moet het alleen wel 
doen. Een momentje voor jezelf nemen, een meditation- 
moment. Inmiddels gebruiken meer dan 150.000 mensen in 
Nederland en België elke dag de Meditation Moments-app. Met 
tienduizend top reviews. Probeer het zelf tien dagen en ontdek 
wat het met jou doet. Download hem gratis in de app-stores.

Op naar jouw mooiste leven!
Alle goeds en hasta la proxima,

~ www.meditationmoments.nl ~

Foto Ralf Czogallik

Soms weet je dat iets goed voor je is en doe je 
het toch niet. Want je hebt altijd wel een goede 
reden - een excuus - om het niet te doen.

Michael  Pilarczyk

 Het
    medicijn    medicijn

magische 
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN CHRISTIAN WHITE
Het is winter en griezelig stil op vakantie-
eiland Belport. Slecht nieuws brengt Kate 
naar dit uitgestorven oord en haar 
verdriet wordt met de dag groter als ze 
meer te weten komt over het geheime 
leven van haar man. Eilandbewoner Abby 
is gewend aan de stille winters, maar dit 
jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet, 
wanneer ze bewijzen vindt die haar man 
in een wel heel kwaad daglicht stellen. 
Niets op dit eiland is wat het lijkt en pas 
als de twee vrouwen samenkomen, 
kunnen ze de waarheid ontdekken over 
de mannen in hun levens…
DE VROUW EN DE WEDUWE van 
Christian White verschijnt 18 augustus.

Deze zomervakantie is de grootste 
Dino Expo van Europa weer in 
Utrecht te bewonderen. Kom oog 
in oog te staan met meer dan 
tachtig levensgrote, bewegende 
dinosaurussen, zoals de brullende 
T-Rex en de razendsnelle 
Velociraptor. De attractie is 
compleet vernieuwd en geschikt 
voor de hele familie. Interactieve 
elementen worden gecombineerd 
met realistische dino-modellen en 
een grote ‘kidszone’. Naast de 
dino-modellen zijn er speurtochten, 
een bioscoop waar doorlopend 
documentaires getoond worden en 
je kunt een ritje maken op een 
dino. Ook kunnen kinderen zelf op 
zoek gaan naar fossielen in 
opgravingen met zand. 
Kijk voor meer info op 
www.worldofdinos.nl.

D AGJE UIT
WORLD OF 
DINOS

C /TeVerWeg

www.windmillfilm.com

/TeVerWeg

1

Omdat zijn geboortedorp plaats moet maken 
voor een kolenmijn, verhuizen de twaalf-
jarige Ben en zijn familie naar de stad. Op 
zijn nieuwe school is hij aanvankelijk een 
buitenstaander. Ook bij zijn nieuwe voetbal-
club loopt het niet zoals gehoopt voor de 
talentvolle aanvaller. Bovendien is er nog 
een nieuwe scholier in de klas, de elfjarige 
Syrische vluchteling Tariq die niet alleen op 
school, maar ook op het voetbalveld de show 
steelt. Blijft Ben buitenspel staan of hebben 
de twee jongens meer met elkaar gemeen 
dan ze eerst dachten?
TE VER WEG is een zomers avontuur voor de 
hele familie. Vanaf 6 augustus in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
TE VER WEG
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Wat is er nu lekkerder 
dan frietjes op zijn tijd, 

een heerlijke snack of een 
wat gezondere salade?

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

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

De beste 
cafetaria 
van Asten en omstreken

Wij bieden een uitgebreid assortiment 
aan belegde broodjes, frites, snacks, 
menu’s, milkshakes, ijs, dranken en 
salades. Voor ieder wat wils. Daarnaast 
werken wij elke dag aan verrassende 
en bijzonder lekkere nieuwe producten. 
Natuurlijk erg betaalbaar zoals je van 
Cafetaria de Klaproos mag verwachten. 
Met een groot en gezellig terras kun je 
heerlijk genieten en bieden wij meer 
dan alleen heerlijk eten.

En altijd vers!
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DAT IS ALTIJD LEUK EN ONTSPANNEND.

Fiets of step huren?
Peter en Mirjan 
van Gorkum

Ceciliastraat 1, Zijtaart (Veghel)
0413-352203

 info@defi etsenwinkelzijtaart.nl  
www.defi etsenwinkelzijtaart.nl

Onze fi etsenwinkel is al 
ruim 25 jaar een begrip 

in Zijtaart en omgeving en 
daar zijn we trots op. Bij 
ons staat service hoog in 
het vaandel en dat merk 
je aan alles. Wij zijn niet 

voor niets al drie jaar op rij 
‘fi etsenwinkel van het jaar’ 

geworden.

FIETSVERHUUR

E-BIKES

FIETSEN EN KINDERFIETSEN

Fietsen met versnellingen 
• dames- en herenmodellen

€ 9,50 per fi ets per dag

Fietsen zonder versnellingen
• damesmodellen

€ 8,00 per fi ets per dag

Steppen
€ 5,00 per step per dag

Steppen groot
• 3 of 4 personen kunnen hier op staan 
• leuk voor een teambuilding

€ 9,50 per step per dag

E-bikes
€ 20,00 per dag per fi ets

Bij alle fi etsen kunnen we ook tassen 
verzorgen, dubbele en enkele.
Het vervoer is in overleg, dat hangt af 
van de kilometers.

We brengen 
alle fi etsen en 
steppen op 

locatie.
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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Preuverije � LA CARTE

?Shared dining? oftewel gezellig met elkaar genieten van 
de heerlijkste gerechtjes. De Preuverije is ons concept om 
lekker te proeven van verschillende gerechtjes aan een 
tafel. Geserveerd op grote houten planken, centraal op de 
tafel, kan iedereen lekker meegenieten. Stel samen uw 
eigen 'Preuverije-plank'samen. Alleen per complete tafel te 
bestellen en per gang kies je vier gerechten uit de speciale 
Preuverije kaart.(alleen per complete tafel te bestellen)

2- gangen menu ? 27,50 p.p. 
(4 voor- en 4 hoofdgerechten) 
3- gangen menu ? 35,00 p.p. 
(4 voor-, 4 hoofd-, en 4 nagerechten)
4-gangen menu ? 42,50 p.p. 
(4 voor-, 4 tussen-, 4 hoofd- en 4 nagerechten)

Hoijserstraat 20, Someren 
0492 331 475 

info@hoijsehoeve.nl  |  www.hoijsehoeve.nl

Preuverije À LA CARTE
‘Shared dining’ o� ewel gezellig met elkaar genieten 

van de heerlijkste gerechtjes. De Preuverije is ons 
concept om lekker te proeven van verschillende 

gerechtjes aan een tafel. Geserveerd op grote houten 
planken, centraal op de tafel, kan iedereen lekker 

meegenieten. 

Stel samen uw eigen ‘Preuverije-plank’ samen. Alleen 
per complete tafel te bestellen en per gang kies je vier 

gerechten uit de speciale Preuverije-kaart. 

Alleen per complete tafel te bestellen:
2- gangen menu € 27,50 p.p. 

(4 voor- en 4 hoofdgerechten) 

3- gangen menu € 35,00 p.p. 
(4 voor-, 4 hoofd-, en 4 nagerechten)

4-gangen menu € 42,50 p.p. 
(4 voor-, 4 tussen-, 4 hoofd- en 4 nagerechten)

Preuverije À LA CARTEPreuverije À LA CARTEPreuverije À LA CARTE
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7. FIX+ Setting Spray Compassion van Mac Cosmetics, € 13,-  www.maccosmetics.nl
8. Angel Nova Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 66,-  www.douglas.nl

9. Naked Ultraviolet Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
10. Twist to Glow van Clarins, € 32,-  www.clarins.nl

 11. Terracotta Pacifi c Avenue van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl
12. Rouge Velvet Ink 07 van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com

BEAUTY/NEWS
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12

 Thuis shinen! Of je nu wel of niet op vakantie gaat, 
in de zomer willen we allemaal shinen, 
dus ook als je gewoon lekker thuisblijft. 
Zo val jij op in de augustusmaand!
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1. Anti-Aging Sun Cream SPF 50 van Annemarie Börlind, € 25,50  www.boerlind.com
2. Spicebomb Night Vision Eau de Parfum van Viktor & Rolf, vanaf € 68,-  www.douglas.nl

3. Bathingsuit van Banana Moon, € 87,-  www.bananamoon.com 
4. Good Girl Eau de Parfum Légère van Carolina Herera, vanaf € 63,-  www.iciparisxl.nl

5. Moisture surge 72 hour auto-replenishing hydrator van Clinique, vanaf € 54,50  www.clinique.nl
6. Two-Phase After Sun Spray with aloe van Collistar, € 27,-  www.collistar.nl

7. FIX+ Setting Spray Compassion van Mac Cosmetics, € 13,-  www.maccosmetics.nl
8. Angel Nova Eau de Parfum van Mugler, vanaf € 66,-  www.douglas.nl

9. Naked Ultraviolet Eyeshadow Palette van Urban Decay, € 55,-  www.iciparisxl.nl 
10. Twist to Glow van Clarins, € 32,-  www.clarins.nl

 11. Terracotta Pacifi c Avenue van Guerlain, € 68,-  www.guerlain.nl
12. Rouge Velvet Ink 07 van Bourjois, € 16,99  www.bourjois.com
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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 het kan werkelijkheid 
worden. Kim van Grinsven heeft als kapster, lash 
styliste en nagelstyliste meerdere prijzen in de 
wacht gesleept en staat bij Beauty Education 
klaar om haar passie over te brengen op jou.  

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

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

langer en 
bel nu!

Vrijblijvend advies van 
onze cosmetisch arts? 
Boek dan nu een gratis 
afspraak.
 

www.silkbeautynails.nl - info@silkbeautynails.nl -
  06 37 23 05 87

Nachtegaallaan 2C  Beek en Donk
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Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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ADVERTEER IN BRUIST

Bel 076-7115340
of mail naar nl@nederlandbruist.nl
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OPVALLEN? OPVALLEN?

OPVALLEN?
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NU!
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ÉÉN PANEEL 
IS GOED 
VOOR DERTIG 
KOPJES THEE 
PER DAG

Ben jij ook geïnteresseerd in zonnepanelen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je altijd wel een ondernemer die jou hierover kan adviseren.

Goed voor het milieu én voor je portemonnee. Een combinatie die haast te mooi 
klinkt om waar te zijn. Toch zijn dit echt de twee belangrijkste redenen waarom steeds 

meer mensen voor zonnepanelen kiezen.

BRUIST/WONEN

De zon als duurzame 
energiebron

De zon is als energiebron altijd voorradig, dus 
waarom zouden we daar geen gebruik van maken? 
Met deze groene energiebron produceer je je eigen 
energie en draag je bij aan een duurzame wereld.

Investering
Oké, de investering is behoorlijk, maar houd bij deze 
overweging wel in je achterhoofd dat je al meteen 
vanaf het moment van installeren begint met be-
sparen op je energiekosten en dat je de investering 
er al binnen zes à tien jaar uit kunt hebben. Daarna 
heb je dus in feite gratis stroom van je eigen dak. 
Heel veel panelen heb je daar niet eens voor nodig, 
want slechts één paneel levert je per jaar bijvoorbeeld 
al genoeg energie om 2.276 liter thee te zetten, 
oftewel dertig kopjes per dag...

Salderen
Maar hoe werkt dat dan precies, zo’n zonnepaneel? 
We zullen je het hele technische verhaal besparen, 

maar het komt erop neer dat zonnepanelen de 
energie uit zonlicht omzetten in elektrische energie. 
Deze energie wordt vervolgens meteen gebruikt door 
alle apparaten die op dat moment aanstaan. Wek je 
meer energie op dan je zelf nodig hebt, dan lever je 
die terug aan je energieleverancier. Die verrekent het 
met je jaarlijkse verbruik. Dit noemen ze ook wel 
salderen.

Genoeg zon
Denk je nu: allemaal leuk en aardig, maar hebben 
we hier wel genoeg zon om echt profi jt van zonne-
panelen te hebben? Het antwoord op die vraag is 
ja!  We hebben weliswaar wat minder zonuren dan 
sommige andere landen, maar ook op bewolkte 
dagen blijven ze gewoon energie opwekken. Het 
gaat  misschien wat minder hard, maar alle kleine 
beetjes helpen. Voor je portemonnee én voor het 
milieu. Want hoe meer we gebruikmaken van 
groene energie, hoe beter.
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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. 

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.

NOOIT MEER SCHEREN, 
EPILEREN, HARSEN OF WAXEN?

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

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

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

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

Dát is wat de IPL-methode 
voor u kan betekenen!

Heb je nog 

vragen?

Neem dan 

gerust contact 

op met Sandra.
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RECEPT/VAN DE MAKERS

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Pel en snipper de uien en de knofl ook. Was de 
spinazie en laat deze uitlekken in een vergiet. Smelt een fl inke klont boter in een 
pan. Stoof hierin de uien en doe er de knofl ook bij. Voeg de spinazie toe en laat 
deze slinken. Laat de spinazie uitlekken in een vergiet en goed afkoelen. Beboter 
een ronde taartvorm en bestuif met wat bloem. Vul de taartvorm met het bladerdeeg 
en prik er met een vork gaatjes in. Dat zorgt ervoor dat het bladerdeeg goed omhoog 
komt. Bewaar wat bladerdeeg om later bovenop de taart te leggen.

Doe de afgekoelde spinazie in een kom. Kruid met peper, zout en nootmuskaat. 
Roer er vier eieren en de verbrokkelde fetakaas doorheen. Stort het spinaziemengsel 
in de taartvorm. Leg het achtergehouden bladerdeeg als een dakje over de spinazie. 

Splits een ei en klop de eierdooier los met een scheutje water. Bestrijk de bovenkant 
van de taart met de eierdooier. Rol een schoorsteentje van aluminiumfolie en zet het 
rechtop in het midden van de taart. Zo kan het vocht ontsnappen en blijft het deeg 
krokant. Bak 50 minuten in de voorverwarmde oven.

Maak de babyspinazie schoon. Halveer de tomaatjes. Breng op smaak met een 
scheutje olijfolie, peper en zout. Haal het schoorsteentje uit de taart. Serveer een 
punt van de spinazietaart met de salade.

INGREDIËNTEN
2 uien

2 teentjes knofl ook
600 g jonge spinazie

boter
bloem

2 vellen bladerdeeg
peper

zout
nootmuskaat

5 eieren
350 g fetakaas

100 g babyspinazie
1 tros tomaten

olijfolie

4 PERSONEN - 80 MINUTEN

Ron, creative manager bij Bruist
Er zijn van die gerechten waar je me ‘s nachts voor wakker kunt maken en dit is er 
een van. De combinatie van gehakt, feta en spinazie is een heerlijke smaakbeleving 
in je mond. Het krokante bladerdeegdakje is mijn favoriete stukje van deze taart. 
En zeg nou eerlijk, het ziet er toch ook verrukkelijk uit?! Smakelijk eten!
Tip: zorg dat de spinazie goed afgekoeld is, anders bakt het deeg onder de spinazie 
niet mooi krokant.

met feta
Spinazietaart
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PUZZELPAGINA

Los de sukodu op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-4-4

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 vakantie.
De oplossing van de vorige maand was strand.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Het is vakantie! Zeeën van tijd om lekker te
puzzelen. Deze maand geven we een uniek

Bruist Zomerpakket weg. Puzzel jij weer mee?
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BRUIST

wenst iedereen 

een heerlijke

en zonnige
zomer!

PUZZELPAGINA

Zoek de zes verborgen letters in deze BRUIST en 
maak er een woord van. Het thema van het woord is 
deze maand vakantie.
De oplossing van de vorige maand was strand.

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

thriller 
familie 
film 
bioscoop 

genieten 
relaxen 
popcorn 
misdaad

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

Maak kans op 1 van de 5

streamingcodes
voor één van deze twee series, 
aangeboden door lumiereseries.com.aangeboden door lumiereseries.com.

Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller 
en Pros and Cons is een Deense misdaadkomedie.

aangeboden door lumiereseries.com.aangeboden door lumiereseries.com.

Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller Sanctuary is een Scandinavische, psychologische thriller 

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 september de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl
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FORD
PUMA HYBRID

FORD
PUMA HYBRID
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PRIVÉ LEASE VANAF € 369 P/M
(O.B.V. 60 MND. EN 10.000 KM P/J)
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