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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!





VOORWOORD/NOVEMBER

slechts een veelgebruikte uitspraak, het is nog echt 
waar ook. Probeer het maar eens.

Onze bruisende ondernemers blijven gelukkig ook 
met een glimlach op hun gezicht hun beste beentje 
voorzetten voor al hun klanten. Hoe ze dat doen,
lees je verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 
Hopelijk tovert hun enthousiasme, tezamen met alle 
andere verhalen die we weer voor je op papier hebben 
gezet, ook bij jou een lach op je gezicht!
Lea en Marcel Bossers
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Bruisende lezer,
Langzaamaan gaan we steeds meer richting het eind 
van het jaar. Een roerig jaar welteverstaan, dat voor 
heel veel van onze bruisende ondernemers op zijn 
zachtst gezegd een fl inke uitdaging is geweest. Maar 
wat zijn we trots als we zien hoe hard iedereen zich 
inzet om er toch het beste van te maken.

Dat doen wij zelf trouwens ook. Bij de pakken neer 
gaan zitten, heeft geen zin. Positief blijven, kansen 
zien en deze ook grijpen is juist ons devies. En blijven 
lachen, want lachen maakt gezond! En dat is niet 
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Inmiddels kun je ook in ons land niet meer om 
Black Friday heen, maar dat was tot een paar jaar 
geleden wel anders. Het van oorsprong Amerikaanse 
fenomeen is namelijk pas in 2015 ook op grote 
schaal bij ons geïntroduceerd.

In Amerika
Black Friday valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. 
Voor veel Amerikanen een dag die ze sowieso al vrij 
nemen of hebben, dus ideaal om te shoppen en te 
beginnen met de kerstinkopen. Winkeliers bieden 
die dag fl inke kortingen aan op hun producten en 
vooral in Amerika geldt dat veel van deze producten 
de rest van het jaar niet meer goedkoper worden 
aangeboden. Kortingen kunnen oplopen tot wel 75 
procent. Dus je snapt dat het heel interessant kan 
zijn om juist die dag te gaan shoppen, ook al sta je 
waarschijnlijk fl inke tijd in de rij bij de kassa (en bij 
de ingang van de winkel) omdat je niet de enige bent.

Ook zin om te shoppen met korting? Op www.nederlandbruist.nl vind je ongetwijfeld
ook heel wat ondernemers bij jou in de regio die meedoen met Black Friday.

Shoppen met
korting

Houd je van shoppen? Blok vrijdag 27 november dan maar vast in je agenda. 
Het is weer tijd voor Black Friday. Oftewel: shoppen met fl ink wat korting.

Online, maar zeker ook bij de plaatselijke ondernemer!

Wacht tot de 27e
Over het ontstaan van Black Friday bestaan 
meerdere theorieën, maar geen Amerikaan die zich 
daar druk om zal maken. Zij willen gewoon goedkoop 
shoppen! En daar houden wij hier ook van. Vandaar 
dat ook steeds meer ondernemers in Nederland en 
België inspelen op de Black Friday-hype. Verwacht 
hier overigens geen super extreme kortingen zoals 
in  Amerika. Rijen voor winkels staan er ook niet 
doordat veel aankopen online worden gedaan. Maar 
het is zeker aan te raden om met je sinterklaas- 
en kerstinkopen even te wachten tot de 27e. 

Wees slim
Onthoud wel: ga nu niet ineens onzinnige aankopen 
doen die je toch niet gebruikt, puur omdat iets in 
de uitverkoop is. Doe je dat wel, dan geef je aan het 
einde van de rit alsnog meer geld uit dan je door de 
korting bespaart.

BRUIST/LIFESTYLE

27 NOVEMBER 
IS HET WEER 
BLACK FRIDAY

BLACKFRIDAY
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Krullen
 knippen 

Curlsys
Met de Curlsys-techniek kan er meer krul en volume 
worden gegeven of, voor wie de bos te groot vindt, kan de 
krul worden verzwaard, zonder deze uit te dunnen. Het 
uitdunnen geeft meer frizzy en onrustig haar. Dit mag je 
met krullen alleen doen als je de juiste techniek toepast.

Naast een techniek voor krullend haar biedt Curlsys ook 
mogelijkheden voor stijl haar. Denk bijvoorbeeld aan 
meer beweging, meer volume en meer swing in het haar 
of je kunt de zwaarte uit het haar halen. 

 Voordelen voor de klant 
Wat doet het knippen met een speciale krultechniek met 
uw haar?

Uw haar krijgt twee keer meer krullen en volume. 
Onzichtbare krullen worden zichtbaar. Een uitgezakte 
permanent komt weer tot leven. Curlsys wordt in nat haar 
geknipt, met verschillende methodes en scharen. 

Devacut
Wij hebben in New York de training devacut gevolgd. 
Deze techniek wordt in droog haar geknipt (de klant komt 
met gewassen/schoon haar zonder elastiekje). Er wordt 

gekeken naar de natuurlijke haarstructuur, dikte, lengte 
en hoe het haar valt en opkrult. Het knippen in droog haar 
geeft het voordeel dat je ziet hoe het valt. Vooral bij sterk 
krullend haar, je boetseert het haar in een mooi vallend 
model. De devacut pas je toe bij sterker krullend haar.

Heel belangrijk bij krullen zijn de juiste producten. Dit 
begint bij een shampoo en conditioner, maar ook de 
stylingsproducten vormen een belangrijk onderdeel.

Bij beide methodes wordt het haar lok voor lok geknipt en 
wordt tijdens de knipbehandeling een diepverzorgend 
masker aangebracht. Volg jij de CG (curly girl) methode al 
of wil je meer advies? Wij helpen je graag!

De pintura
Voor het kleuren van je krullen kunnen we een zeer mooie 
techniek aanbrengen, bijvoorbeeld blonde plukken die 
exact in je krul vallen.

Verder kun je bij ons terecht voor een detoxbehandeling 
om alle negatieve resten uit je haar te halen of een 
herstelbehandeling van jouw haar. Voor deze behandeling 
kun je kiezen wanneer je haar niet meer is zoals het was 
of als je bijvoorbeeld met CG-methode wilt starten.

Krullend haar is niet alleen maar krullend haar. Stijl haar is niet alleen maar stijl haar. 
Krullen hebben verschillende variaties, van Afro-kroes tot een lichte beweging in het haar 

en van een grote bos tot fi jn krullend. Wat zijn jouw wensen voor jouw krullen?

Oostende 18, Helmond
0492-524859
www.haardoorsaskia.nl
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LEZERSACTIE
Maak kans op deze 

autobiografi e van Lisa Staal

Een feest van herkenning!

De mannen van Staal lees je in 

een ruk uit! Hilarisch, herkenbaar, 

inspirerend en leerzaam. Gedurende 

haar reis, zoekende naar liefde en 

geluk, ontpopte Lisa zich tot een 

sterke, liefdevolle, onafhankelijke 

vrouw die anderen de weg wijst

naar een gelukkig (liefdes)leven! 

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. #STAAL naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

win Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

SLIM, UNIEK DESIGN
Brabantia helpt je met prachtig ontworpen 

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

generaties. www.brabantia.com

productconcepten een aangenaam leven in huis te 
creëren. Tijd is te kostbaar om te verspillen, daarom 
zorgen zij voor slimme en tijdloze oplossingen met 

uniek design. De badkameroplossingen van Brabantia 
zijn stijlvol en handig in gebruik. Daarnaast worden 
alle producten van Brabantia duurzaam gemaakt en 
ze laten een betere wereld achter voor toekomstige 

KRUIDIGE 
SPECERIJEN

De Kraken rum is een donkere, 
premium spiced rum uit het 

Caribisch gebied. Een heerlijke 
drank met een geheime 
receptuur vol exotische 

specerijen, waarvan kaneel, 
gember en kruidnagel een 

belangrijk onderdeel vormen. 
Een drank met een krachtige, 

intense smaak en een 
zachte, zoete afdronk.
www.krakenrum.com 
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LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 
en Zen - samengesteld. 
Bestel nu tijdelijk 
een proefpakket 
voor maar € 9,-.
www.jonesbrotherscoffee.com/nl

SHOPPING/NEWSSHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
deze paperback 
van Rob Droog 
De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het leven kunnen begrijpen. Dáár gaat dit boek over...

LEZERSACTIE

Stuur je adresgegevens o.v.v. #JIJ naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
Zet in je mailtje ook even de reden waarom jij graag kans wil maken
op één van deze boekjes van Claudia Koehoorn.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes
voor vrouwen 
Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 
die je opfl euren, kracht en lef geven, motiveren en 
inspireren. Waardoor je weer beseft dat JIJ ertoe doet. 
Auteur en coach Claudia Koehoorn liet het boekje prachtig 
illustreren door Studio Pioen. Het boekje is verkrijgbaar 
via www.jouwtransformatie.nl en in de boekhandel.

Aangenaam leven, 
  heerlijk genieten

LEKKER LUNCHEN 
Dankzij de verschillende lunchverpakkingen van Mepal kun je 

altijd je favoriete maaltijd meenemen. De artikelen sluiten 
goed af en zijn makkelijk schoon te maken. Een lunchpot voor 

yoghurt met apart deksel voor verse muesli, een snackbox met 
bestek en veel meer. Mepal heeft het!  

www.mepal.com/nl

Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

LEZERSACTIE

De inhoud van de individuele
bewustzijnslijn is de voedings-
bodem waarin jij en je leven 
terechtkomen en die bepaalt 
wat wel of niet kan gaan groeien. 
Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we de zin van het 

wat wel of niet kan gaan groeien. 

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. #ROBDROOG naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Maak kans op dit boekje
met krachtige quotes

Een klein boekje dat je in je tas kunt stoppen, vol quotes 

genieten

LEKKER VOOR HET MILIEU 
Jones Brothers Coffee heeft 100% 
plantaardige, composteerbare 
koffi ecapsules op de markt gebracht. 
De Jones Brothers Coffee Roast-
master heeft 5 rijke melanges 
- Noir, Gigolo, Enigma, Revive 

www.jonesbrotherscoffee.com/nl
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“Behaal jouw 
streefgewicht met 

Just Healthy!”

GRATIS 
product

naar keuze
bij een startpakket

Ben je niet tevreden met je huidige eetpatroon? 
Wil je graag gewicht verliezen maar weet je niet waar je moet beginnen? 

Healthy & bewegingscoach Dunja begeleidt mensen al jaren in het bereiken van een 
gezonde levensstijl. Ga samen met haar de uitdaging aan en bereik je streefgewicht! 

BRUISENDE/ZAKEN

Een gezond eetpatroon 
binnen handbereik! 

Dunja komt uit de sportbranche en werkt al jaren 
als gecertifi ceerde healthy & bewegingscoach. 
Met haar eigen praktijk combineert ze haar ruime 
ervaring, enthousiasme en persoonlijke aanpak om 
mensen nog beter te kunnen helpen: “Mijn passie 
is om mensen een andere kijk te geven op hoe ze 
met voeding omgaan. Mensen voelen zich fi tter, 
zien zichzelf weer graag in de spiegel en raken 
enthousiast over gezond eten. Daar doe ik het voor!”  

Afslankconcept   
“Just Healthy is geschikt voor iedereen die op 
zoek is naar een gezondere levensstijl. Ik werk 
met het Lignavita programma waarbij eiwitrijke, 
koolhydraatarme voeding en persoonlijke coaching 
voorop staan. Je eet lekkere en volledige maaltijden, 
maar dan gezond! “Ik begeleid je gratis door je traject 
heen naar je streefgewicht èn zelfs nog een jaar lang 
daarna gratis, zodat je een gezond gewicht behoudt.”   

Kortingsactie
Bij ieder traject krijg je wekelijks gratis uitgebreide 
lichaamsmetingen, coaching en advies.   Wanneer je 
in oktober of november bij Just Healthy start, mag 
je gratis een product naar keuze uitzoeken! Vraag 
vandaag nog een gratis en vrijblijvende intake aan 
en start met jouw traject.   

“Behaal jouw 
streefgewicht met 

Just Healthy!”

eat wise
drop a size

save the date
Just Healthy  |  Brand 16, Helmond  |  info@justhealthyinc.nl  |  06 46821292  |  www.justhealthyinc.nl  |  

eat wise
drop a size

save the date

your healthy coach

15



DITJES/DATJES

  Steun jij Movember door je snor te laten staan uit
  solidariteit met de strijd tegen prostaatkanker en teelbalkanker?
  Ga naar nl.movember.com en kijk wat jij nog meer kunt doen.
  4 november is jouw dag! Het is dan namelijk de dag
   van de onbekende held.
  13 november is het World Kindness Day. 
 Doe (niet alleen die dag) eens extra lief tegen elkaar, wie weet
   krijg jij dan zomaar een glimlach terug.
  Geboren in november? Dan ben je waarschijnlijk erg
  gesteld op je privacy en op tijd voor jezelf.
 27 november is het weer Black Friday.
   Dé dag om te shoppen met korting.
  Echt wild uit de vrije natuur mag de naam Jagerstrots dragen. 
  Als je overdag meer energie nodig hebt,
 kan een dutje van 20 minuten helpen. Is dat niet mogelijk,
   ga dan een stukje wandelen in de pauze.
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WANNEER
SLAPEN NIET MEER 
VANZELFSPREKEND IS

Paramedisch Centrum West || Mierloseweg 132 || Helmond
Therapeutisch Centrum Balans || Boorsdeweg 35a  || Nuenen

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

KERKSTRAAT 21 -  GEMERT
0492-347371  //  INFO@ BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

WWW.BRASSERIEKOPOFMUNT.NL

/BRASSERIEKOPOFMUNT

WIJ ZIJN OPEN!
Ma t/m don 10:30 - 16:30 uur
Vrij t/m zon 10:30 - 22:30 uur

BORRELEN
LUNCHEN
DINEREN

17



Lifesty le & Gif ts
Of het nu gaat om douche, badplezier, parfum of 

accessoires voor in huis, cadeautjes of verwennerij voor 
jezelf bij Fam skin & concept vind je leuke, gezellige en 
mooie merken uit binnen- en buitenland... daar doen 

wij elke dag met plezier ons best voor.

Nieuwsgier ig? 
bekijk meer op

www.famconceptstore.nl

Postelstraat 25, Someren

Openingst i jden
Woensdag t/m vrijdag 
10.00 tot 17.30 uur 

Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

 info@famconceptstore.nl
 0493 - 74 54 81

De maskers zijn echte 
beautyboosters. 

Ze zijn doordrenkt met 
een rijk serum en 

zorgvuldig geselecteerde 
ingrediënten.

Van handzeep, lichaamsverzorging tot diffusers en kaarsen. 
Alles in een mooi jasje en ook nog eens vegan (diervriendelijk). 

Leuk om te geven, super om te krijgen.

Mr. Pinchy & Co  
combineerde esthetiek in 

hun ontwerpen en mix van 
matrialen.

zorgvuldig geselecteerde 

mooie merken uit binnen- en buitenland... daar doen 
wij elke dag met plezier ons best voor.

De maskers zijn echte 

Ze zijn doordrenkt met 

zorgvuldig geselecteerde 

De maskers zijn echte 

Ze zijn doordrenkt met 

zorgvuldig geselecteerde 

Leuk om te geven, super om te krijgen.

Lifesty le & Gif ts

Alles in een mooi jasje en ook nog eens vegan (diervriendelijk). 
Leuk om te geven, super om te krijgen.

Na veel skincare producten te 
hebben geprobeerd, is dit echt 

het ideale masker!
Ik gebruik het nu een tijdje maar 

het doet echt wat het belooft!

USE LESS. CARE MORE

SMPL natuurlijke huidverzorging.
Goed voor jou. Goed voor de natuur.

1 00% Nat uur l i jke huidverzorging
Huidverzorging 100% natuurlijk voor dames, heren baby 
& kids, mooie merken met liefde voor de mens en natuur. 

Huidverzorging voor elk huidtype, van normale tot gevoelige 
huid, ook voor eczeem en acne.

De lichten zijn gedimd, je 
drinkt een goed glas wijn 

en er staan heerlijke hapjes 
op tafel. Het enige wat nog 

ontbreekt is een sfeervolle Ted 
Sparks-kaars.

1918



 Kun je me iets vertellen over het moment dat je 
besloot te starten met PowerSlim?
Ik was al jaren te zwaar en zat hierdoor niet lekker in 
mijn vel. Ik besloot dat het nu eens klaar moest zijn en 
dat de knop om ging!

Wat was voor jou de belangrijkste reden om te kiezen 
voor PowerSlim?
Op advies van mijn zus kwam ik in aanraking met 
Powerslim. Zij had PowerSlim zelf al eerder gevolgd 
en had goede resultaten. Dat was wat ik ook wilde! Ik 
zag dat er bij mij in de buurt een PowerSlim center 
zat en heb diezelfde dag nog contact opgenomen 
met mijn PowerSlim coach. Tijdens het eerste 
kennismakingsgesprek kreeg ik uitleg over het 
PowerSlim programma en leerde ik mijn coach 

kennen. Het klikte vrijwel direct met mijn coach, 
dus besloot ik te starten. Het was tijd om de knop 
om te zetten.

Hoe heb je PowerSlim ervaren?
Vanaf de eerste week was de begeleiding super fi jn. 
Het resultaat was snel zichtbaar. Ik voelde mezelf 
met de week fi tter worden en kreeg meer energie. 
PowerSlim was mede door de lekkere producten 
en recepten goed vol te houden. Het resultaat mag 
er wezen want ik ben inmiddels 21 kg afgevallen. 
Daarmee zit ik zelfs onder mijn streefgewicht. Ik 
ben heel blij dat ik de keuze heb gemaakt en dat 
ik de knop heb weten om te zetten. Met dank aan 
mijn enthousiaste coach die mij heeft voorzien van 
goede adviezen, tips en complimenten. 

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.

Dat koolhydraatarm eten 
zo lekker kan zijn...
Dat kan met PowerSlim

Tonny van Blijderveen

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.

Dat koolhydraatarm eten 
zo lekker kan zijn...
Dat kan met PowerSlim

Hoe heb je de balans weten te 
behouden tijdens jouw vakantie?
Door alles wat mijn coach mij heeft 
geleerd heb ik zelfs de balans weten 
te houden tijdens mijn vakantie. Voor 
het eerst kom ik terug van vakantie 
zonder vakantiekilo’s. Dit was voor 
mij de bevestiging dat het mij gaat 
lukken deze gezonde levensstijl voort 
te zetten. 

Wat wil jij bereiken? Bel of 
mail voor een gratis persoonlijk 
kennismakingsgesprek en advies. 

Tijd 
om de 

knop om 
te zetten!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DIRK ZEELENBERG 
Het grote publiek kent acteur 
Dirk Zeelenberg onder 
andere van hit-series 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 trouw ambtenaar. 
De liefde vormt een rode 
draad door zijn leven. Niet 
zo vreemd dus dat ook 

zijn nieuwe boek - Ode aan de liefde - daaraan is gewijd. Het zijn ontroerende, 
hilarische en herkenbare verhalen over geluk in de liefde. Hoe Dirk zich uit 
diepe dalen omhoogtrok, vertelt hij in Niet bepaald een succesverhaal. Met 
persoonlijke ontboezemingen spoort hij lezers op optimistische wijze en met 
humor aan, hun intuïtie en verlangens te volgen. ODE AAN DE LIEFDE en 
NIET BEPAALD EEN SUCCESVERHAAL zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Van 18 november tot en met 
6 december kun je weer volop 
documentaires en nieuwe 
mediaprojecten bekijken en 
nagesprekken volgen met makers, 
protagonisten en andere 
betrokkenen. Zowel in de theaters 
als online. Dit jaar vindt IDFA niet 
alleen plaats in de Amsterdamse 
fi lmtheaters, maar ook worden er 
zes fi lms vertoond in theaters door 
heel Nederland. Daarnaast zijn er 
iedere dag online vertoningen met 
voor- en nagesprekken op vaste 
tijden. Vanaf 9 november staat het 
hele programma online met tijden 
en locaties. De reguliere verkoop 
start voor iedereen op donderdag 
12 november vanaf 9.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.idfa.nl.

D AGJE UIT
IDFA - HET INTERNATIONAL 
DOCUMENTARY FILM
FESTIVAL AMSTERDAM

Het leven van een vrouw van een beroeps-
militair kan zwaar zijn. Kate, de perfecte 
offi ciersvrouw, draagt die last echter stoïcijns 
en met stijl. Om niet bij de pakken neer te 
zitten, probeert ze een groep vrouwen op de 
basis te overtuigen om een zangkoor te 
beginnen. Lisa, rebel en rocker in hart en 
nieren, is sceptisch over het idee, maar laat 
zich al snel overtuigen door hun humor en 
moed. Met hartstochtelijk gezongen pophits 
weten Kate en Lisa uiteindelijk hun onderlinge 
verschillen te overwinnen en krijgen ze de 
kans om het optreden van hun leven te geven. 
THE SINGING CLUB is vanaf 5 november 
te zien in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE SINGING CLUB

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIIIIIIIIIIH

GFEDC

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

B

I

A

Dankers
dé leerspeciaalzaak van Nederland

0492-522923
www.dankersleder.nl

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 in lederen kleding en accessoires.

Van een jas en een tas tot een broek en een rok, wij 
hebben het allemaal. 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 herenmode van vele verschillende merken.
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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 kun 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 

op jou over te brengen. 

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
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Ingrid Lucassen werkte jaren in het voortgezet onderwijs. Bezuinigingsmaatregelen leidden helaas tot 
haar ontslag. Zo kwam ze in het verzekeringswezen terecht. Daar lag echter niet haar hart. “In 2016 heb 
ik het roer omgegooid en ben ik mijn eigen rijschool begonnen. Het is geweldig om nu met mijn passie 

mijn boterham te kunnen verdienen.”

 Ingrid heeft een spannende tijd achter de rug. Als gevolg 
van de coronacrisis kon ze tussen 16 maart en 11 mei 
niet lesgeven. “Sinds we weer mogen rijden, is het een 
gekkenhuis. Als rijschoolhouder is het keihard werken. 
Je moet passie hebben voor je vak, anders red je het 

niet.” 

   UITBREIDING OPLEIDINGSAANBOD 
E en dure locatie biedt wel perspectief: Ingrid gaat dan 
als ondernemer alle registers opentrekken en inzetten 
op een aanzienlijke groei. “Het opleidingsaanbod 
wordt uitgebreid. De aanwas van leerlingen wordt 
ook andere manieren zeker gesteld. Er is ruimte voor 
een grote aanhangwagen om E bij B te doen. Voor de 
autoleerlingen wil ik sowieso een instructeur aantrekken 
zodat ik zelf nog meer motorleerlingen kan bedienen. 
Daarbij richt ik mijn pijlen vooral op de KMAR, KLU 

en Landmacht. Verder ga ik trainingen aanbieden 
aan motorrijbewijshouders. Last but not least ga ik de 
instructeursopleiding categorie A en B verzorgen. Er 
lopen al contacten met het UWV om de klas te vullen.”

     
 PRETTIGE LEEROMGEVING
 I ngrid is goed in haar vak. “Ik houd zelfs rekening met 
de lichaamslengte van de leerling en kies de lesmotor of 
bromfi ets die het beste bij hem of haar past.” Daarnaast 
vindt ze het belangrijk om te zorgen voor een prettige 
leeromgeving. “Slechts in een ontspannen sfeer kan 
optimaal worden gepresteerd. Gewoon lekker kletsen en 
samen lachen helpt de spanning te doorbreken. Ik doe 
mijn best om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de 
belevingswereld van mijn leerlingen. Bij mij leer je rijden 

en dat is meer dan dat felbegeerde roze pasje!”

 

Iedereen heeft 
recht op rijonderricht

Sint Agathaplein 15, Boekel  |  info@ingridlucassenrijopleidingen.nl
06-48712472 / 0492-771345  |  www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

“Ik ben in de wieg 
gelegd voor dit werk”
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7. Baldessarini Signature Eau de Toilette, vanaf € 55,-  www.baldessarini-fragrances.com
8. Replica By the Fireplace geurkaars van Maison Margiela, € 50,-  www.debijenkorf.nl

9. Angel’s Share van Kilian, vanaf € 180,-  www.debijenkorf.nl 
10. Le Male Le Parfum Eau de Parfum Intense van Jean Paul Gaultier, vanaf € 76,50  www.iciparisxl.nl 

 11. Lucht van Zeeman, € 4,99  www.zeeman.com
12. Idôle L’Intense van Lancôme, vanaf € 66,-  www.lancome.nl

BEAUTY/NEWS
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 De geur van dit  seizoen
Bij een nieuw seizoen horen nieuwe geuren 
en natuurlijk ook prachtige geurkaarsen. Ga je 
voor warm, oriëntaals en intens of toch liever 
voor wat bloemiger of frisser? Keuze genoeg!
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1. Floral Collection Rose van 4711, € 19,95  www.4711.com
2. My Way van Giorgio Armani, vanaf € 71,-  www.douglas.nl

3. Shalimar Philtre van Guerlain, vanaf € 103,-  www.guerlain.nl 
4. Wonderlust Eau de Voyage van Michael Kors, vanaf € 57,-  www.douglas.nl

5. Balmain x Trudon geurkaars, vanaf € 110,-  www.babassu.nl
6. Saffron Superfl uide van Les Eaux Primordiales, € 250,-  www.retreat.nl
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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.

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 boven eyeliner 
 (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 permanente 
make-up voor u kan betekenen! 

Heb je nog 
vragen?

Neem dan 
gerust contact 

op met Sandra.

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

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

AANMETEN 
Om uw kousen aan te meten maken wij met u een 
afspraak, desgewenst bij u thuis. Het aanmeten gebeurt 
in de ochtenduren. Op basis van uw maat en uw 
klachtenbeeld bepalen wij, in overleg met u, de meest 
geschikte kousenkwaliteit. 

AFLEVEREN
Uw elastische kousen worden zo spoedig mogelijk 
geleverd. Bij confectiekousen bedraagt de levertijd tot 6 
werkdagen en maatwerkkousen worden doorgaans binnen 
10 werkdagen geleverd. Wilt u de kousen bij onze praktijk 

ophalen, dan kunt u daarvoor zonder afspraak terecht. 
Indien nodig kunnen wij uw kousen aan huis afl everen. 

 
AAN- EN UITTREKKEN 
Zodra wij uw kousen voor u klaar hebben liggen, maken 
wij telefonisch een afspraak voor de begeleiding. Het 
vereist namelijk enige vaardigheid om de kousen aan- 
en uit te trekken. Wij begeleiden u daarin en laten 
u kennis maken met handige aantrekhulpen zoals 
rubberen handschoenen. 

Meer weten over deze kwaliteitskousen en de klachten 
die ermee voorkomen, verlicht of verholpen kunnen 
worden? Neemt u dan eens contact met ons op.

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

“Al 26 jaar 
gecertifi ceerd 
compressie 
specialist”

COLUMN/ANGÈLE

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.

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

Een goed passend haarwerk kan de oplossing zijn! 
Tijdens het intakegesprek inventariseren we u wensen 
en bespreken we verschillen en mogelijkheden. Qua 
stijl en kleur is nagenoeg alles mogelijk!

Haarverlies 
of wordt het haar dunner?

Angela Jaspers
gespecialiseerd in haarverlies, 
haarwerken en hoofdhuidproblemen

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’

Dé Italiaanse delicatessenwinkel!
Kerstpakketten
Maaltijden
Kaas
Cadeaupakketten
Borrelhapjes

Plaats 

eenvoudig uw 

bestelling via 

onze webshop

Markt 10 J, Asten  |  www.pastaepiu.nl  |  0493-693238
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November is de maand waarin het steeds 
duidelijker wordt dat de winter echt niet 

lang meer op zich laat wachten. Kom dus 
maar op met die dikke truien en zachte 

plaids waaronder je je heerlijk kunt 
nestelen op de bank. En wat kun je nu 
het beste doen tijdens het cocoonen? 

Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en 

puzzelen voor mooie prijzen. 

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-8-5.

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 Black Friday.
De oplossing van vorige maand was warmte.

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.
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PUZZELPAGINA

2  1  5  3  7  9  8  6  4
9  8  6  1  2  4  3  5  7
7  3  4  8  5  6  2  1  9
4  5  2  7  8  1  6  9  3
8  6  9  5  4  3  1  7  2
3  7  1  6  9  2  4  8  5
5  2  7  4  1  8  9  3  6
6  4  8  9  3  7  5  2  1
1  9  3  2  6  5  7  4  8

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

PUZZELPAGINA

bruisend 
kleed 
herfst 
knus 

gezellig 
zacht 
filmavond 
kachel

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

Maak kans op deze fl es 

Kraken rum
Maak kans op deze heerlijke

Zo’n heerlijke zachte
plaid is niet alleen 
praktisch om jezelf 
warm te houden, 
het is ook nog eens 
een echte sfeermaker 
voor jouw interieur.

Deze rum is afkomstig uit het 
Caribisch gebied en onderscheidt 
zich door de toevoeging van een 
geheime kruidenmix. Deze mix 
zorgt zowel voor een heerlijke 
spicy smaak als voor een stoer 
uiterlijk. Kraken Rum is namelijk 
zwart van kleur, net als de inkt van 
het zeemonster waarnaar de rum 
vernoemd is. Op het etiket van de 
fl es zie je dit monster in inktzwarte 
stijl terugkeren...

Kraken rum warme 
plaid

b b r l w a w l w e p 

Zo’n heerlijke zachte

een echte sfeermaker 

plaid

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 december de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl
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In no-time je complete interieur samenstellen, dat is mogelijk dankzij de 

geraffi  neerde Blox-elementen. Deze Blox-elementen omvatten onder andere 

eettafels, bartafels, salontafels, sidetables, tv-meubels et cetera. Maar ook een 

complete slaapkamer in hotelsfeer met bijpassende nachtkastjes en dressoir.

Elk Blox-element wordt met de hand gemaakt. 
Hoogwaardig geborsteld eikenfi neer kan 
in elke gewenste kleur gespoten worden. 
Eenheid en stijl vloeien naadloos samen 
van woonkamer, slaapkamer tot badkamer. 
Combineer de basis Blox-elementen 
desgewenst met diverse soorten hardsteen 
en/of stoffering.

Geef je woning rond de feestdagen 
binnen één dag een luxe en tijdloze stijl

De 100 mogelijkheden van BLOX

Kijk op www.blox.sale
verkooppunten

Blox - Dealers
Informeer vrijblijvend naar de 
vele mogelijkheden bij onze 

60 Blox-verkooppunten.

the creation is yours!
Blox Luxury Furniture  |  Raadhuisstraat 19, 5066 AP Moergestel NL  |  +31 (0)85 020 59 53

info@blox.sale  |  www.blox.sale

the creation is yours!

In deze ruimte is gekozen voor een een tv-meubel in een donkere 
beitskleur. In combinatie met het bruine hardsteen geeft dit een 
warme uitstraling. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden. 
Elke gewenste kleur is mogelijk in combinatie met andere 
kleuren, luxe hardsteen en stoffering.

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.

MAAK NU EEN 
VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK

3938
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FORD PUMA VANAF €23.975
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