
EINDHOVEN MEI 2021 WWW.EINDHOVENBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

André van Duin
‘Televisie is natuurlijk
gewoon doorgegaan’

Rokjesdag in zicht?  
Maak je niet dik!



Anouk laat jou 
shinen met de 
perfecte coupe!

Elke dag
       trendy!

 

MAAK 
ONLINE EEN 
AFSPRAAK 
VIA ONZE
WEBSITE

Een perfecte coupe
Voor een fi jn zittend kapsel is een goede coupe een eerste vereiste. 
Hiervoor ben je bij ons aan het juiste adres. Ons team traint regelmatig 
onder leiding van topkappers op de laatste modelijnen en kniptechnieken. 
Als je bij ons binnen stapt, zeg dan eens niet “Doe maar weer hetzelfde”, 
maar daag ons uit. 

Iets te vieren?
In onze salon ben je aan het juiste adres voor een feestelijk kapsel. 
Of het nu trendy of klassiek moet zijn, wij hebben voor alle gelegenheden 
het perfecte kapsel.

DUS WIL JE ELKE DAG TRENDY SHINEN? 
MAAK DAN METEEN EEN AFSPRAAK BIJ KAPSALON ANOUK!

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



WE GAAN VOOR HET
PERFECTE PLAATJE!

Ben je op zoek naar inspiratie? 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in 
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

“De keuze in kleuren en stijlen is tegenwoordig 
enorm”, vervolgt Berry. “Als je bij ons binnenkomt, 
laten we je dan ook eerst op je gemak een rondje 
lopen door de showroom. Zo krijg je een goed 
beeld van wat er allemaal mogelijk is. Vervolgens 
gaan we met je om de tafel om je wensen uit te 
werken in een persoonlijk ontwerp. Een keuken 
koop je niet iedere dag. Het is een behoorlijke 
investering, dus we nemen alle tijd om jouw 
droomkeuken te creëren. Je moet er toch heel 
wat jaren plezier aan kunnen beleven.”

 De trends 
Wat zijn de huidige trends? “Wit blijft natuurlijk 
altijd, maar je ziet dat er steeds vaker gekozen 
wordt voor donkere kleuren, evenals aardetinten 

Binnen ieder budget 
een keuken op maat
Gemotiveerd om het vooral anders te doen, zag Nuva Keukens in 1977 het levenslicht 

in Someren. Wat ooit begon als kleine zelfstandige onderneming, is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een keukenspeciaalzaak met vijf vestigingen in Brabant en 
Limburg. “We zijn een echte allemansvriend”, vertelt Berry, vestigingsmanager in 

Bergeijk. “We kunnen voor ieder budget een keuken realiseren.”

en houtkleur. De keuken is tegenwoordig feitelijk 
een verlengstuk van je huiskamer; het is één 
geheel, dus daar wil je dezelfde sfeer realiseren. 
Qua apparatuur is koken op inductie populair, bij 
voorkeur met ingebouwde afzuiging zodat een 
afzuigkap niet meer nodig is.”

 Kwaliteit én service 
Nuva Keukens werkt alleen samen met (veelal 
Duitse) leveranciers waarvan ze zeker weten dat 
ze goede kwaliteit leveren. “De keukens worden 
bovendien geleverd en gemonteerd in eigen 
beheer. Daarnaast vinden we een goede nazorg 
heel belangrijk. Het houdt wat ons betreft niet 
op nadat je de keuken hebt gekocht. Ook als er 
daarna nog iets is, staan we voor je klaar.”

De Waterlaat 8, Bergeijk  |  0497 - 55 28 82
www.nuvakeukens.nl



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

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens

ALLoutdoor exclusieve tuinmeubelen
Bestseweg 33 Oirschot, www.alloutdoor.nl Zweef Parasol ‘Sombrano S+’

Buitenmeubelen: Apple Bee, EMU, Jati&Kebon,
Solpuri, TraditionalTeak, Net-Echt van Beton, 
Blomus, Scab, Fast, 4-ElementZ, PalmCollect
Parasols: Glatz, Umbrosa
Sfeerverlichting en accessoires: Fatboy, 
Blomus, Heatsail, Sunbrella kussens
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Bruisende lezer,

Ons voornemen voor deze maand was eigenlijk om het 
woord corona te verbannen uit ons voorwoord. Maar 
helaas, we ontkomen er niet aan, want het virus heeft 
momenteel nu eenmaal invloed op alles wat we doen.

Op sommige vlakken gelukkig ook een positieve invloed. 
Laten we ons daar dus maar op focussen. Positief is 
bijvoorbeeld dat alle ondernemers die wij elke maand weer 
spreken, bruisen van de creatieve ideeën om hun zaak 
toch gewoon draaiende te houden.

Want natuurlijk willen ze er juist nu zijn voor hun klanten. 
Waar een wil is, is een weg en die weg wordt momenteel 
gelukkig maar al te vaak op creatieve wijze bewandeld.

Wil jij op jouw beurt iets terugdoen voor al deze bruisende 
ondernemers? Koop dan vooral lokaal, bij ondernemers uit 
jouw regio. Daar doe je ze een groot plezier mee. Bij wie je 
dan zoal terechtkunt, lees je uiteraard weer in deze nieuwste 
editie van Bruist.

Lea en Marcel Bossers

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

VOORWOORD/MEICOLOFON

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven 
in jouw regio? Zo hebben we ook Best-Oirschot Bruist 
en De Peel Bruist.

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

  nederlandbruist 

DIRECTIE Marcel en Lea Bossers
TRAFFIC Nederland Bruist 076-7115340
VORMGEVING Nederland Bruist - Annemiek Jansen
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Anouk Jacobs

 Like ons op Facebook.com/EindhovenBruist

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen 
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. Eindhoven 
Bruist is een merknaam en eigendom van Nederland Bruist B.V. Deze 
uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Nederland Bruist B.V. is echter niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen op geen 
enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
Nederland Bruist is een uitgeverij van glossy magazines die  
38 verschillende edities uitgeeft in Nederland, België en Spanje.

EINDHOVEN

BEST-OIRSCHOT

DE PEEL

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of 
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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Wees je bewust van je gedachten, 
ze vormen zich tot woorden.

Wees je bewust van je woorden, 
ze zetten zich om in je handelen. 

Wees je bewust van je handelen, 
het worden gewoonten. 

Wees je bewust van je gewoonten, 
ze vormen je persoonlijkheid. 

Wees je bewust van je persoonlijkheid, 
die bepaalt je bestemming.

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

Michael  Pilarczyk

Moment
  van
overdenking
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HET MOMENT
OM CALORIEËN 

TE TELLEN IS NU 
AANGEBROKEN

HET MOMENT
OM CALORIEËN 

TE TELLEN IS NU 
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Caloriearme diëten zorgen ervoor dat jij je bewust 
wordt van het aantal calorieën die je per dag binnen  -
krijgt en ze laten je zien wat een gezonde manier is om 
jouw maaltijden samen te stellen. De gemiddelde 
vrouw heeft dagelijks tweeduizend kilo calorieën nodig 
om goed te kunnen functioneren. Door de hoeveelheid 
calorieën te verminderen val je af. Zorg er wel voor dat 
je voeding voldoende vitamines en mineralen bevat. 

Ontbijt als een koning
Wereldwijd hebben mensen die ontbijten een beter 
gewichtsbehoud in vergelijking met mensen die het 
ontbijt overslaan. Maaltijden overslaan maakt dat je 
eetlust gaat schommelen en je verbranding lager 
wordt. Creëer daarom zes eetmomenten per dag om 
de vetverbranding op gang te houden. 

No more koolhydraten
Een koolhydraatarm dieet is gebaseerd op het mini-
maal nuttigen van brood, aardappelen, pasta en andere 

Kun je wel een steuntje in de rug gebruiken om je gewenste gewicht te behalen? 
Op www.nederlandbruist.nl vind je genoeg ondernemers bij jou in de regio die je daarbij kunnen helpen.

Wortels in plaats van chips, fanatiek sporten en heel veel water drinken. Nu de zomer voor de 
deur staat, is het hoog tijd om iets aan ons vetpercentage te doen. Onder een dikke trui zijn de 

extra kilo’s niet te zien, maar in bikini of in een kort jurkje wordt dit een heel ander verhaal.

producten die koolhydraten bevatten. Er zijn dieet-
goeroes die het gebruik van (veel) koolhydraten 
afraden. Wil je toch blijven genieten van jouw favoriete 
pastagerecht of sandwich, kies dan voor de goede 
koolhydraten zoals volkoren producten. 

Vervang cocktails door gember thee
Maak van gember thee je nieuwe beste vriend! 
Alcohol vermindert je gewichtsverlies en zit boordevol 
suikers. Gember thee daarentegen zuivert je lichaam. 
Toch zin in een vrolijk drankje? Natuurlijk kun jij je 
favoriete zomerdrankje ook maken zonder alcohol.

Run baby run 
Met alleen gezond eten kom je er niet. Bewegen is 
noodzakelijk om af te vallen. Laat de auto eens iets 
vaker staan en leg korte afstanden te voet of per fi ets 
af. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om lekker 
buiten te gaan sporten. Ook regelmatig wandelen, met 
collega’s of met je beste vriendin, loont. Succes!

BRUIST/LIFESTYLE

Rokjesdag in zicht? 
Maak je niet dik!

Rokjesdag in zicht? 
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RINGBAAN ZUID 251 - TILBURG - MEIJSWONEN.COM

BUITEN IS HET NIEUWE BINNEN. DAAR-

OM HEEFT MEIJS WONEN OOK DESIGN 

IN HUIS VOOR BUITENSHUIS. ZOALS DE 

JACK SOFA COLLECTIE VAN ETHNICRAFT. 

OMDAT HET VOORJAAR IS, DE ZON ONS OP-

VROLIJKT EN DE AVONDEN WEER LANGER 

WORDEN. NAAST EEN TUINTJE IN JE HART, EEN 

HART IN JE TUINTJE. 

HERKEN JEZELF BIJ MEIJS WONEN.

BUITEN-BUITEN-
BEENTJEBEENTJE
TEAK JACKTEAK JACK
OUTDOOR  OUTDOOR  
LOUNGE CHAIR LOUNGE CHAIR 

--
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LEZERSACTIE

Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazine 

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. #BODYWASH

naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

We gaan weer
naar buiten!

BRUIN ZONDER ZON
Deze ultralichte sunless tan mousse 
is ontwikkeld om je in korte tijd aan 
een mooie teint te helpen. Kies de 
gewenste kleur (light/medium of 

dark), laat de zelfbruiner tot zes uur 
lang inwerken en verwen jezelf één tot
twee keer per week met deze mousse
die gemakkelijk aan te brengen is.

www.hawaiiantropic.com

win

Maak kans op een 
Peach Blossom
Smoothing Body Wash.

Dompel je onder in de geur 

van het voorjaar met deze body wash

op basis van perzikenbloesem.

Deze body wash van O’right 

bevat ingrediënten die de huid 

intens verzorgen en hydrateren.

EXTRA LIEFDE
Meehelpen om de wereld een stukje groener te maken?
Dan is de Tuin Kneusjes box de juiste keus. Het pakket
bevat een verrassend assortiment met buitenplanten 

die nét wat extra liefde nodig hebben. Ze hebben
een schoonheidsfoutje of zijn van wat mindere
kwaliteit, maar dat maakt ze niet minder leuk.

Hiermee heeft Plantje.nl inmiddels meer
dan een miljoen kamerplanten gered.

www.plantje.nl
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SHOPPING/NEWS

We gaan weer
naar buiten!

NATUURLIJK LEKKER
Dit laag-alcoholische, caloriearme en koolzuurhoudende drankje 
van White Stork geeft overtollig fruit een nieuwe kans door het 

sap te gebruiken voor een verfrissend drankje. De unieke 
bereidingswijze maakt de drank niet alleen honderd procent 

natuurlijk en duurzaam, maar bovenal verrassend van smaak.
www.drinkstork.com

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld voor 

onze lezers. Neem een kijkje op 
www.nederlandbruist.nl/lezersacties

en profi teer van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.

BRUIST
Deals

Ook deze maand hebben we weer 
enkele Bruist Deals samengesteld voor 

www.nederlandbruist.nl/lezersacties
en profi teer van mooie kortingen bij

DealsDealsDeal

OPPEPPER VOOR JE HUID
De Hawaiian Tropic Zonneolie is verrijkt met 

kokosolie en guave. De gelachtige olie verwent 
de huid met vocht, geeft haar een natuurlijke 

glans en verfrist de huid met een tropische geur. 
Ook als de zon niet schijnt, is deze olie geschikt 

als lichaamsolie na je bad of douche.
www.hawaiiantropic.com

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCBA

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op een
sun care pakket
van That'so. 
Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl
Like de Facebookpagina van Nederland Bruist en van het magazineuit 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. #THAT'SO naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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DITJES/DATJES

  Dertig minuten tuinieren heeft al een positief
    effect op je gezondheid.
 In de tuin bezig zijn geeft ook een geluksgevoel,
  omdat je iets doet wat vooruitgang laat zien.
 Sommige groentes groeien beter wanneer je er 
bloemen naast zet. Zo trekt kamille een bepaald insect aan
 dat de groei van je kool bevordert. Zet je een goudsbloem
  naast je broccoli, dan heb je minder last van bladluizen.
 Dus, waar wacht je nog op? Zet de bloemetjes buiten!
  Zin in een zomer in Ibiza-style? Kies
    dan voor rotan meubels. Ze zorgen voor dat heerlijke
   laidback vakantiegevoel.
 Met mooie cactussen in gekleurde manden
  versterk je het bohemian gevoel natuurlijk nog meer.
  Maak je tuin ’s avonds extra gezellig met
         leuke lampionnen en sfeerverlichting.
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your healthy 
coach

Frederik van Eedenplein 
30 Eindhoven
06 - 46821292

www.justhealthyinc.nl 

Just Healthy

Verantwoord afvallen 
& GRATIS coaching?
Dat kan bij Just Healthy!
Just healthy biedt een uniek afslankprogramma van 
Lignavita aan, voor mannen én vrouwen. Speciaal 
voor mensen die op zoek zijn naar een gezonde en 
evenwichtige lifestyle of effectieve wijze.

WAAROM LIGNAVITA?
 Ik wil, net als jij, dat je een maximaal resultaat behaalt dat snel 
zichtbaar is maar bovendien ook duurzaam! Jouw gezondheid komt 
voor mij op de eerste plaats!

Het gevarieerde assortiment Lignavita producten beschermt de 
spiermassa en laat je enkel je overtollige vetmassa verliezen. 
Een gezonde spiermassa zorgt namelijk voor een goede stofwisseling. 
En dat is waar het om draait!

Samen beginnen we aan een nieuwe levensstijl boordevol lekkere 
recepten bestaande uit talloze Lignavita producten in combinatie met je 
favoriete verse ingrediënten. Geen streng dieet maar gezond genieten.
 
• Kwalitatieve producten en lekkere recepten

voor alle momenten van de dag.
• Samen staan we sterk! Ik sta altijd voor je klaar.
• Afvallen? Gezonder leven? Lignavita is voor iedereen.

Ben jij ook klaar met de constante strijd 
tegen de overtollige kilo’s? Bel of mail me 
dan voor een gratis en vrijblijvend 
kennismakings-/adviesgesprek.  

Samen bereiken we 
jouw doelen!

GRATIS 
coaching

Tijdens je traject 
+ 1 jaar lang

ná het behalen 
van je doel

Start bij 
Just Healthy 

en ontvang gratis 
tips & adviezen

let’s
motivate

your healthy 
coach

 Frederik van Eedenplein 30 
Eindhoven

06 - 46821292
info@justhealthyinc.nl 

www.justhealthyinc.nl 
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THEATER.NL EN BRUIST 

SLAAN DE HANDEN INEEN!
Voor jouw complete theateruitje

Bruist vermeldt elke maand de leukste 
evenementen uit jouw regio in het 
glossy magazine. Reden genoeg om 
vanaf nu samen te werken met 
Theater.nl, het grootste theaterplatform 
van Nederland. We zijn bovendien óók 
actief in België! Zo blijf je perfect op de 
hoogte van het brede cultuuraanbod 
en maak je als echte theaterliefhebber 
kans op mooie prijzen!  

Wil jij kans maken
op mooie prijzen? 
Registreer je dan 

via theater.nl/bruist en 
wie weet ben jij één van 

de gelukkigen!

 COMPLEET THEATERUITJE
  Theater.nl houdt je dagelijks op de 
hoogte van het laatste theaternieuws, 
recensies en natuurlijk de mooiste 
theater voorstellingen die je direct kunt 
reserveren via de website. Daarnaast 
kun je bij ons terecht voor een compleet 
theateruitje. Wat denk je van een etentje 
vooraf of achteraf? Maak gemakkelijk via 
onze website een keuze uit de beste 
restaurants in de buurt van het theater, 
of boek zelfs een overnachting in de 
stad. Dankzij Theater.nl ligt een 
compleet dagje uit binnen handbereik!
 
 MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN
  Geniet elke maand in Bruist van een 
exclusief interview van Theater.nl met  
een bekende Nederlander of Vlaming. 
Maar dat is nog niet alles: maandelijks 
geven we prachtige prijzen weg zoals 
voorstellingstickets of twee weken 
gratis streamen, want voor het bekijken 
van een theater voorstelling hoef je 
tegenwoordig de deur niet meer uit. 
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Wie zijn we?

WWW.BIJDEGROOTHANDEL.COM

Bij De Groothandel is sinds enkele jaren 
specialist in de inkoop en verkoop 
van partijgoederen binnen Europa. 
Met een assortiment van meer dan 
1000 alledaagse producten voor 
schoonmaak, huishouden, verzorging, 
speelgoed, decoratie, tuin, klussen, enz. 
biedt ze de oplossing voor iedereen die 
zichzelf of anderen graag betaalbaar 
verwent met veel fijne spullen. 

Als snelgroeiende discounter staat 
ze bekend voor haar lage prijzen en 
groot aanbod. Daarnaast hecht ze 
enorm veel waarde aan kwaliteit en 
duurzaamheid. Met voornamelijk 
A-merken of vergelijkbare kwaliteit 
streeft ze ernaar de klant zoveel 
mogelijk waar voor hun geld te geven.

MERKBAAR BETER, 
STEEDS VOORDELIG!

Op werkdagen vóór 16:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden • Gratis verzending vanaf €50,- • Niet goed, geld terug •  Achteraf betalen mogelijk

ALTIJD 
LAGE 
PRIJZEN
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN DE OVERLEVENDEN
Drie broers keren terug naar het vakantie-
huis waar twintig jaar eerder een ongeluk 
heeft plaatsgevonden dat hun leven voor 
altijd heeft veranderd. Ze hebben de as 
van hun overleden moeder mee om uit te 
strooien. Het is een reis naar hun verleden, 
naar een tijd waarin ze door hun ouders 
volledig aan hun lot werden overgelaten. 
Nu zijn het jongemannen, verwijderd van 
elkaar, maar nog altijd verbonden door een 
gedeelde geschiedenis van strijd om de 
aandacht van hun vader en om de 
onvoorspelbare liefde van hun moeder. Haar 
dood gooit alles in een stroomversnelling en 
de spanning tussen de broers loopt op. 
DE OVERLEVENDEN van Alex Schulman 
is vanaf 14 mei verkrijgbaar.

Op de tweede zaterdag en zondag 
van mei (dit jaar dus 8 en 9 mei) is 
het zoals vanouds Nationale 
Molendag. Op die dagen zijn 
normaal gesproken 950 wind- en 
watermolens open voor bezoekers. 
Nationale Molendag 2020 ging 
vanwege de coronacrisis 
noodgedwongen niet door en ook 
voor 2021 is nog niet helemaal 
duidelijk in welke vorm de dagen 
door kunnen gaan. Vandaar dat er 
plannen zijn om dit jaar de 
Nationale Molendag op alternatieve 
wijze in te vullen, mocht de fysieke 
uitvoering niet of slechts in 
beperkte mate mogelijk zijn. Hierbij 
wordt gedacht aan een gedeeltelijk 
online programma met onder 
andere virtuele molenbezoeken. 
Voor meer informatie check je
www.molens.nl/nationalemolendag.

D AGJE UIT
NATIONALE 
MOLENDAG

De fi lm Kanarie speelt zich af in 1985 tegen 
de voor die tijd zo herkenbare achtergrond 
van apartheid, religie en oorlog. Als kijker 
volg je het leven van een tienerjongen, Johan 
Niemand, die altijd wordt gepest vanwege 
zijn liefde voor Britse new wave-muziek en 
de zanger Boy George. Nadat hij wordt 
opgeroepen omdat hij de dienstplicht moet 
vervullen, doet hij tijdens zijn diensttijd 
auditie voor het legerkoor de Kanaries. Op 
tournee met dit legerkoor ontwikkelt hij 
echter gevoelens voor een ‘mede-Kanarie’, 
waarna Johan alles wat hij weet in twijfel 
begint te trekken. KANARIE is vanaf 7 mei 
te zien op Pathé Thuis.

FILMPJE KIJKEN
KANARIE

ZYXWV
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SNACKEN
ZONDER SCHULDGEVOEL

Als we ons allemaal 
nou eens niet meer zo 

schuldig zouden voelen 
over wat we eten. 

Ik geloof heilig dat we veel te veel bezig zijn met hoe gezond en/of 
ongezond de voeding is die we naar binnen werken. We maken 

afspraken over wat we niet meer mogen eten, houden ons 
vervolgens niet aan deze afspraak, voelen ons vervolgens weer 

schuldig en verliezen het vertrouwen om ooit nog fi t en sexy over 
het strand te lopen. Dat rottige gevoel zorgt ervoor dat we meer 

eten, aangezien eten ons troost biedt. Dit hebben we aangeleerd 
in de babytijd waarin we de tiet kregen als we verdrietig waren.

We verschuiven onze droom om fi t en sexy te zijn maar weer 
naar het volgende jaar, want volgend jaar lukt het wel. Houd hier 
vandaag nog mee op, leg de lat niet te hoog. Bouw je training op 

en begin met vijftien minuten per dag. Wees lief voor jezelf 
en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel... dat kan!

en voel je nooit meer schuldig over wat je eet. 

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

zonder schuldgevoel... dat kan!

BESTEL MIJN NIEUWE BOEK OP WWW.MKBMSHOP.COM

Proef mijn heerlijke KILLERBODY 
chocoladerepen met proteïne, want snacken 

 

Met een graf als blijvende herinnering aan een overleden dierbare is het voor u belangrijk dat de grafsteen, 
het ornament en eventueel het perk er netjes uitzien. Er zijn echter diverse situaties denkbaar, waarin u of 

uw naasten niet in staat zijn om zelf zorg te dragen voor het graf van uw dierbare.

Wanneer u het graf van uw dierbare overledene 
bezoekt, wilt u daar een moment van rust en 
bezinning hebben. Het is dan fi jn als u dan zelf 
geen werkzaamheden aan het graf heeft.

Afhankelijk van uw situatie en wensen kan 
Lebie voor u een onderhoudscontract 
opstellen
De voordelen daarvan zijn dat u geen omkijken 
meer heeft naar het onderhoud en dat het graf 
altijd netjes is, zeker op de momenten die u 
aangeeft. U bepaalt zelf de frequentie van het 
onderhoud. Dat kan maandelijks zijn of met 
langere intervallen.

MEER INFO?
Neem contact op met
Patrick Lieberwirth 
06-145 044 83

Een goed onderhouden graf 
biedt troost

Jan Hollanderstraat 18, Eindhoven  |  +31 6 145 044 83  |  info@lebie.nl  |  www.lebie.nl

WAAROM GRAFONDERHOUD?

Onze diensten 
• Reinigen van de grafsteen • Verwijderen alg en mos
• Aanleg nieuw perk / beplanting • Onderhoud perk 
• Evt. plaatsen bloemstukken • Controles van schade

Na elke onderhoudsbeurt wordt er een foto
van de voor- en na situatie gemaakt 
en deze wordt gemaild of per app 
naar u gestuurd.
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Wil jij ook in deze rubriek op zoek 
naar jouw grote liefde? Mail dan naar 

contact@nederlandbruist.nl en je
 komt geheel kosteloos in Bruist.

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

Het is tekenend voor de positieve instelling van de 
47-jarige Jurjen, vader van een 17-jarige zoon die 
bij zijn ex woont. “Ik zeg altijd: ik ben een 
37-jarige met tien jaar levenservaring. Ik 
voel me jong van lijf en geest.” In het 
dagelijks leven is hij ondersteunend 
administratief medewerker bij chipfabriek 
NXP. “Het is leuk, uitdagend werk en 
ik  heb fi jne collega’s. Het enige wat in 
mijn leven nog ontbreekt, is een nieuwe 
liefde.”

Van onenightstands houdt hij niet, hij is op zoek naar 
een langdurige relatie. “Ik ben zo trouw als een hond 
en dat verwacht ik ook van een toekomstige partner.” 
Zijn hobby’s zijn onder andere lezen, USB-sticks en 
dvd’s verzamelen, televisiekijken, muziek luisteren 

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar jurjenbruist@gmail.com.

Vrijgezel Jurjen
stelt zich voor

BRUISENDE/VRIJGEZEL

(van Frank Boeijen tot Sarah Brightman), hard-
lopen en fietsen. “En natuurlijk mijn drie jarige 

kater Joris bezighouden. Die houdt 
gelukkig wel van een knuffel.”

Attent, sportief, eerlijk, betrouwbaar, 
opgewekt, optimistisch, creatief, een 
natuur mens, dat zijn de woorden die 
Jurjen het beste omschrijven. “Ik zoek 
een vriendelijke, gezellige dame met - 

net als ik - een goed gevoel voor humor. Met wie 
ik kan lachen en huilen en met wie ik samen leuke 
dingen kan ondernemen: een terrasje pak ken, uit 
eten gaan, een avondje bankhangen. Maar ook 
iemand die mij in mijn waarde laat en me 
accepteert zoals ik ben. En nu maar hopen dat de 
bliksem inslaat tijdens onze eerste ontmoeting!”

Iedereen is op zoek naar de liefde. Vandaar dat we in deze rubriek graag 
aandacht besteden aan onze Bruisende Vrijgezellen. In mei hebben we speciale 
aandacht voor: Jurjen Bakker, woonachtig in het prachtige Grave. “Toen ik de 

rubriek zag, heb ik me meteen aangemeld. Al komt er maar één reactie binnen, 
dan is het al geslaagd.”

LEEFTIJD 
47 JAAR

OGEN
GRIJS-
BLAUW

LENGTE
183 CM

Jurjen zoekt
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‘TELEVISIE IS 
NATUURLIJK 
GEWOON 
DOORGEGAAN’

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH
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André werd onder andere beroemd door zijn 
komische televisie- en theatershows. Ook de 
laatste tijd is hij regelmatig op televisie te zien. 
Daardoor heeft hij ook het afgelopen jaar genoeg 
te doen gehad, want televisie stopt nooit. 
“Televisie is natuurlijk gewoon doorgegaan. We 
hebben ook in coronatijd Heel Holland Bakt 
opgenomen en alle  andere dingen gingen ook 
gewoon door. Dus ja, ik heb er niet zoveel 
problemen mee gehad.” 

Heel Holland Bakt
Over Heel Holland Bakt gesproken: wie Heel Holland 
Bakt zegt, die zegt André van Duin. De presentator 
vormt al jaren het gezicht van het populaire 
televisieprogramma, samen met Janny van der 
Heijden en Robèrt van Beckhoven. Komend jaar 

Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist

“Nee, nee, ik heb het heel druk en het wordt heel druk komend jaar.” Dat zijn de 
woorden van André van Duin, wanneer we opmerken dat hij geen man is die zich snel 
verveelt. Na een op zijn zachtst gezegd veelbewogen jaar zit de agenda van de zanger, 

komiek en presentator alweer behoorlijk vol.

staat er voor de fans een ware traktatie op het 
menu: “Heel veel Holland Bakt. We gaan Holland 
Bakt maken voor bakkers die de afgelopen jaren 
hebben meegedaan, zij krijgen nog een keer een 
herkansing. Daarna komt Holland Bakt Kids en 
dan  begint de gewone Holland Bakt. Dus tot 
oktober zit ik in ieder geval vol.” 

Veelbewogen jaar
Veel mensen zijn het afgelopen jaar op zoek gegaan 
naar nieuwe coronahobby’s, maar daar stond 
Andrés  hoofd niet naar. Naast zijn eigen ziekte en 
het overlijden van zijn echtgenoot, verdween corona 
een beetje naar de achtergrond. Al mist hij wel 
dingen zoals gezellig ergens een terrasje pikken. 
“Het is voor ons allemaal te hopen dat het weer 
snel een beetje normaal wordt.” 

THEATER.NL

André van Duin heeft 
geen coronahobby’s nodig

Géén punt achter 
rode link!
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 Naar tevredenheid 
 Samen met twee andere gediplomeerde kapsters is Suus 
elke dag druk om mensen gelukkig te maken met een 
kapsel naar wens. Kwaliteit en service staan voorop. Daarbij 
beheersen de kapsters de Curlsys-krullentechniek en zijn ze 
gespecialiseerd in het kleuren van haren. Ze vinden service 
erg belangrijk, dus... mocht je niet tevreden de deur uitgaan? 
Dan mag je altijd terugkomen voor verbetering. Suus en haar 
team zijn pas tevreden als jij dat ook bent! 

 Waar voor je geld 
 Kapsalon Suus gaat graag met de tijd mee. Daarom 
gebruiken de kappers hoogwaardige kwaliteitsproducten 
zoals Newsha en Ecru. Deze producten zijn veganistisch, 
niet getest op dieren en alleen verkrijgbaar in salons. 
Kapsalon Suus staat honderd procent achter de merken 
waarmee gewerkt wordt. 

Suzan Achterberg  |  Sint Theresiastraat 4 Eindhoven  |  06-52665191  |  info@kapsalonsuus.nl  |  www.kapsalonsuus.nl

Tijdens de kappersopleiding wist Suus Achterberg het al. Ze wilde graag een eigen kapsalon 
openen. Deze droom werd in 2009 werkelijkheid in Eindhoven. Waar Suus begon aan huis, is de 
onderneming in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige salon met zes stoelen aan de 
Sint Theresiastraat. Kapsalon Suus is erg succesvol en staat klaar voor jou!

Bij Kapsalon Suus krijg je altijd kwaliteit voor je geld. 
Dit betaalt zich uit in tevreden klanten en daar kun jij er 
één van zijn. 

 Ben jij toe aan een kappersbeurt en wil jij 
er zeker van zijn dat je tevreden de deur 
uit loopt? Maak dan snel een afspraak bij 
Kapsalon Suus.  

Verstand van haar

“IK VERTEL JE NIET WAT JE WIL 
HOREN, MAAR WAT HET 
MOOISTE UIT JE HAALT”

Suzan Achterberg

HOROSCOOP

Mei geeft weer volop energie

Stier
Mei biedt je 
de kans om 
meer geld te 
verdienen.

Ram 21-03/20-04
Deze maand zal de energie alleen maar 
toenemen. Als je wilt werken aan je loop -
baan, zoek dan contact met een collega 
die graag tijd met je wil doorbrengen.

Stier 21-04/20-05
Als je een ondernemer bent, biedt mei 
je kansen om meer geld te verdienen. 
Stier mag familie echter ook niet vergeten.

Tweelingen 21-05/20-06
Mei is absoluut een ideale maand om 
de relaties met je naasten te versterken, 
ondanks dat je precies zegt wat je denkt.

Kreeft 21-06/22-07
Kreeft moet oppassen voor arrogante en 
pittige neigingen, omdat het andere 
mensen kan afschrikken. Dus voordat je 
iets zegt, moet je eerst even nadenken. 

Leeuw 23-07/22-08
Het lijkt alsof alles gewoon op zijn plaats 
valt, of het nu gaat om relaties, carrière 
of persoonlijkheidsgroei. 

Maagd 23-08/22-09
Beweging heeft een rustgevend effect 
voor zowel lichaam als geest. Maagd zal 
zich ook realiseren hoeveel effect voedsel 
heeft op het algemene welzijn.

Weegschaal 23-09/22-10
Je hebt al een paar maanden nagedacht 
over een interessant project dat je graag in 
de praktijk zou brengen. Als je dit nieuwe 
idee uitvoert, zul je zoete vruchten oogsten.  

Schorpioen 23-10/22-11
Je zult je erg goed voelen in je relatie met 
je partner. Je doet het ook erg goed op je 
werk. De ingevingen komen uit het niets 
en je zult voortgang boeken.

Boogschutter 23-11/21-12
Er hangt een positieve energie om je heen 
en je zult je vasthoudend voelen. Het lijkt 
erop dat niets jou kan stoppen.

Steenbok 22-12/20-01
Je voelt de behoefte om orde te scheppen 
in de kast en oude kleren weg te gooien. 
Met deze schoonmaakactiviteiten zul je 
de mensen om je heen inspireren. 

Waterman 21-01/19-02
Je zult vatbaar zijn voor gewrichtspijn en 
ook je huid zal erg gevoelig zijn. Investeer 
in kwaliteitsvolle bodylotions en vitamines. 

Vissen 20-02/20-03
Deze periode kan spijt voor het verleden 
met zich meebrengen. Graaf hier maar niet 
te diep in, maar kijk juist positief vooruit.



STOP MET 
PIEKEREN, ERVAAR 

MINDER STRESS.
ZIT LEKKERDER 

IN JE VEL

BRUIST/BODY&MIND

Wil je graag hulp bij deze vorm van mediteren? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse ondernemers 
die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

De meeste mensen leven constant in hun hoofd, in hun gedachten. Het grootste gedeelte van deze 
gedachten gaat over de toekomst: ‘Ik moet morgen echt even langs mijn moeder’, ‘Maandag moet 
die presentatie af zijn’ en ‘Straks ga ik eerst de ramen zemen en daarna die telefoontjes plegen’.

wordt je geest rustiger. Je ziet de wereld om je heen 
helderder en bewuster.

Mindfulness is een eenvoudige vorm van meditatie 
die je jezelf kunt aanleren. Ga rustig zitten en ontspan 
je  schouders. Richt je aandacht op je ademhaling. 
Wees je bewust van alles wat er op dit moment om je 
heen gebeurt. Laat de gedachten in je hoofd rustig 
passeren zonder er aandacht aan te schenken. Hoor 
alleen de geluiden om je heen, voel de stoel waarop 
je zit, ruik de geur van de bloemen op tafel. Je zult 
merken dat je meer in het moment komt. En dat de 
focus op het ‘nu’ je meer rust in je hoofd geeft.

Gebruik alledaagse gebeurtenissen om vaker in 
het moment te leven. Poets vanavond eens mindful 
je tanden. Richt je aandacht op de smaak van de 
tandpasta en op het zoemen van de tandenborstel. 
Houd deze aandacht zo lang mogelijk vol. Misschien 
lukt dat niet de volledige twee minuten, maar door 
het te proberen oefen je je aandacht. Hoe vaker je 
oefent, hoe beter het zal gaan.

Mindfulness:
leef met volle aandacht!

Mindfulness staat voor ‘leven met volle aandacht’, 
genieten van het ‘nu’. Je laat even alle gedachten 
over ‘straks’ of ‘morgen’ los en stuurt je aandacht 
naar wat je op dit moment aan het doen bent. Je kent 
het wel: je leest een boek, maar je bent er met je 
gedachten niet bij en hebt na twee pagina’s geen 
idee wat je gelezen hebt. Of je fi etst vanuit je werk 
naar huis. Straks moet je nog een boodschap doen, 
een was draaien en die notulen uitwerken. Dit is voor 
de meeste mensen de normale manier van denken.

Maar wat als je met mindfulness leeft?
Dan luister je naar het tikken van je kettingkast en 
de spelende kinderen op het voetbalveldje. Je voelt 
de warmte van de middagzon op je gezicht en 
handen. Je ziet wat er gebeurt om je heen: andere 
fi etsers, de omgeving, de zonnestralen door de 
bomen heen. Je bent je bewust van de hobbels 
in  de  weg, de weerstand van het  pedaal en ga zo 
maar door. Je zit helemaal in de beleving van het 
‘nu’. Dat is mindfulness. Met mindfulness leer je je 
makkelijker te ontspannen en te concentreren en 

De meeste mensen leven constant in hun hoofd, in hun gedachten. Het grootste gedeelte van deze De meeste mensen leven constant in hun hoofd, in hun gedachten. Het grootste gedeelte van deze 
gedachten gaat over de toekomst: ‘Ik moet morgen echt even langs mijn moeder’, ‘Maandag moet gedachten gaat over de toekomst: ‘Ik moet morgen echt even langs mijn moeder’, ‘Maandag moet 
die presentatie af zijn’ en ‘Straks ga ik eerst de ramen zemen en daarna die telefoontjes plegen’.die presentatie af zijn’ en ‘Straks ga ik eerst de ramen zemen en daarna die telefoontjes plegen’.

leef met volle aandacht!leef met volle aandacht!
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1. Naturally Good Showergel Jasmin & Chamomile & Bio Oil van Nivea, € 6,99  www.nivea.nl 
2. C.E.O. Glow Vitamin C and Turmeric Face Oil van Sunday Riley, € 80,-  www.skins.nl

3. Terra Cotta Light Bloom van Guerlain, € 52,-  www.guerlain.nl
4. I WANT CHOO van JIMMY CHOO, vanaf € 50,-  www.iciparisxl.nl 

5. Sakura Havaianas, € 24,-  www.havaianas-store.com/en
6. Pure Hand Soap van Happy Earth, € 3,99  www.happyearthcare.com

Verras de allerliefste

1

6

7

5

2

3

4

7. Africa Organics Hair Treatment Oil, € 21,-  www.africaorganics.nl
8. Bronzing Fluid van Dr. Hauschka, € 21,50  www.drhauschka.nl

9. Garden Tea Party 5 sachet Box, € 4,50  www.or-tea.com 
10. Acqua Colonia Limited Edition Goji & Cactus van 4711, € 22,50  www.4711.com 

 11. +Rose Pixi Essence Oil, € 31,-  www.babassu.nl  12. Nail laquer van essie, € 9,99  www.essie.nl
13. Rouge Volupté Shine Burning Chillis van YSL, € 38,75  www.debijenkorf.nl

BEAUTY/NEWS

Verras de allerliefste Op zoek naar een origineel cadeau voor 
Moederdag? Verwen haar met liefde en 
verras haar met een van deze cadeaus.
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK
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Wees je bewust van je gedachten, 
ze vormen zich tot woorden.

Wees je bewust van je woorden, 
ze zetten zich om in je handelen. 

Wees je bewust van je handelen, 
het worden gewoonten. 

Wees je bewust van je gewoonten, 
ze vormen je persoonlijkheid. 

Wees je bewust van je persoonlijkheid, 
die bepaalt je bestemming.

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

Michael  Pilarczyk

Moment
  van
overdenkingADVERTEER IN BRUIST

OPVALLEN?

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl
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Mandala’s: een moment van rust
HEB JE HET DRUK EN 
HEB JE EEN MOMENT VAN 
RUST EN STILTE NODIG? 
Ga dan mandala’s inkleuren en 
kies je eigen kleuren. Sommige 
mandala’s zijn alleen om naar 
te kijken. Wat doen ze dan
met je?

INTERESSE GEWEKT?

Bestel dan het boek op

www.elikser.nl

Mandala’s: een moment van rust

kies je eigen kleuren. Sommige mandala’s zijn alleen om naar te kijken, 
en wat doet het dan met je?

Het mandalakleurboek is te koop bij de uitgeverij Elikser te 
Leeuwarden of bij de tekenaar, schrijver en dichter zelf. 
Mail: guidovanstappen1962@gmail.com
Zie ook: www.elikser.nl

Ondertussen is hij bezig met de 96ste mandala, 
geen idee wanneer dit eindigt. Het zijn 
ontwerpen in het zwartwit. De eerste dertig 
mandala’s zijn door hem uitgegeven in 
“Mandalakleurboek”, geïllustreerd met dertig 
eigen gedichten. Wie het boek heeft, kan zich 
uitleven met het inkleuren van de mandala’s en 
het rustig lezen van de gedichten, die gaan over 
het leven, de liefde en de natuur. Alle tekeningen 
zijn met de vrije hand ontworpen. Naast zijn 
schrijfwerk en zijn full-time baan als all-round 
technieker is dit mooi meditatief monnikenwerk.  
Heb je het druk en heb je een moment van rust 
en stilte nodig? Ga dan mandala’s inkleuren en 

Eind 2016 is Guido Van Stappen begonnen met het tekenen van mandala’s die spontaan in 
zijn hoofd verschenen. Het zijn ontwerpen die gechanneld zijn, of het zijn creatieve ontwerpen 
vanuit spirituele gevoelens die gebaseerd zijn op een vorm van wiskunde. 
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LOOKING/GOOD

In 6 stappen mooie en 
verzorgde voeten

Verwijder nagellak
De eerste stap die je onderneemt is het verwijderen van je 
nagellak. Gebruik hiervoor acetonvrije nagellakremover, 
zodat je teennagels zo min mogelijk uitdrogen.

Neem een voetenbadje
Vul een teiltje met lauwwarm water. Doe er een scheutje olie 
in en laat je voeten tien minuten weken. Scrub je voeten 
daarna. Vergeet je hielen en enkels niet.

Verwijder eelt
Door het voetenbad is je eelt zachter geworden en kun je 
het makkelijker verwijderen. Dat doe je met een voetvijl 
of een puimsteen. Zorg dat je niet te veel verwijdert, dat 
kan pijnlijk zijn met lopen.

Vijl (of knip) je nagels
Knip of vijl je nagels mooi recht af. Dit om ingegroeide 
teennagels te voorkomen. 

Smeer je voeten in
Gebruik een dikke laag crème. Smeer je voeten het liefst 
‘s avonds in en trek daarna katoenen sokken aan, zodat 
de crème goed kan intrekken.

Lak je nagels
Een zomerse kleur nagellak op je nagels zorgt ervoor dat 
je voeten er weer vrolijk en verzorgd uitzien.

Zijn jouw voeten al weer netjes voor slippers? Maak je voeten nu klaar om je 
dichte schoenen uit te schoppen. Je voeten mogen weer gezien worden.

WWW.JESS-JAYY.STORE

WWW.JESS-JAYY.STORE

WWW.JESS-JAYY.STORE

WWW.JESS-JAYY.STORE

WWW.JESS-JAYY.STORE
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VANG REGEN-
WATER OP OM

JE PLANTJES 
WATER TE GEVEN

Wat te zaaien in mei en juni? Nu is het de tijd om 
onder meer andijvie, boerenkool, bonen, bloemkool, 
broccoli, bieten, sla, radijs, wortels en zomerspinazie 
te zaaien. Dan kun je straks genieten van de oogst.

Regenton
Een regenton in je tuin is een goed idee. Regen is 
gratis en op jaarbasis kun je fl ink wat regenwater 
opvangen. Daarmee bespaar je aanzienlijk op je drink-
waterkosten. Gebruik het regenwater om je planten 
en gazon te bewateren, geef het je huisdier te drinken 
én was er streeploos (!) je ramen mee. Regentonnen 
zijn al lang geen dikbuikige, houten gevaarten meer, 
je hebt ook slanke designmodellen die een ware 
eyecatcher vormen in je achtertuin.

Klussenlijstje
Er is deze maand genoeg te doen in de tuin. Kijk 
eerst je tuingereedschap na. Is het wellicht tijd voor 

Krijg je zin om in jouw eigen tuin (of op je balkon) aan de slag te gaan? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je heel wat ondernemers bij jou in de regio die je nog meer tips kunnen geven.

Lekker fröbelen in je eigen tuin. Zonnetje op je bol, handen in het zand, 
gezellig in de weer met plantjes en bloemen. Zaaien en oogsten, jouw

(moes)tuin volgt de seizoenen. Enkele tuiniertips van Bruist.

een nieuwe snoei schaar? Knip dode bloemen en 
takken weg en begin met onkruid wieden. Heeft het 
een paar dagen niet geregend, begin dan nu met het 
bewateren van planten die in potten of bakken staan. 
Schenk aandacht aan het gazon: zorg voor bemesting 
en verwijder mos. Geef tuinmeubelen een sopje 
of  een likje verf en zet de hogedrukspuit op de 
bestrating. Duurt het nog even voor de planten in je 
tuin in bloei staan? Zet dan bakken neer met 
voorjaarsbloemen voor instant kleur en lentesfeer. 

Lekker volks
Heb je geen eigen tuin maar wél groene vingers? Wat 
dacht je dan van een volkstuintje waar je tips, zaden 
én oogst kunt uitwisselen met andere tuinier-
liefhebbers? Kijk eens op internet en ontdek waar bij 
jou in de buurt moestuintjes te huur zijn. Houd wél 
rekening met een wachtlijst, want tuinieren is 
mateloos populair.

BRUIST/WONEN

Lekker aan de slag
in de tuin
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Heeft u last van een reactie na het 
kleuren van uw haar? Dan bestaat 
de kans dat u last heeft van PPD of 
een aanverwante stof.

OOSTENDE 18, HELMOND  |  0492-524859
WWW.HAARDOORSASKIA.NL

Een reactie na
haarkleuring?

Het kan beginnen met jeuk en irritatie van de hoofdhuid of 
zwelling van het hoofd, gezicht of keelgebied. Heeft u eenmaal 
een reactie op deze stof, dan kun je het niet meer toepassen.

Deze zijn gemaakt van planten en bladeren van bloemen.
De kleur is niet geheel grijsdekkend, uw eigen haarkleur komt 
er doorheen maar met een kleurnuance, zoals bij een aquarel. 
Dat geeft het natuurlijke effect. Echter, door regelmatig te 
kleuren, wordt de kleur dieper en intenser.
Het is helaas niet mogelijk om uw haar lichter te kleuren.
Ook hebben we kleurshampoos die 100% plantaardig zijn, 
om uw kleur te versterken.

Voor wie is dit geschikt?
- Voor mensen met PPD-allergie
- Vervelende reacties na het kleuren 
- Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven 
- Mensen die een ijscap hebben tijdens chemotherapie

Meer informatie vindt u op onze website of neem 
vrijblijvend contact met ons op.

De oplossing is
 plantaardig kleuren



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 

viersterrenhotel 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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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Schil de asperges 
met een dunschiller en snijd er de houterige uiteinden af. Snijd ze in 
stukken van ongeveer 4 cm. Snijd de bieslook in ringetjes.

Voeg de stukjes asperges toe aan het kokende water. Laat 5 minuten 
koken en schep ze dan met een schuimspaan uit het water. Schep ook 
per persoon 150 milliliter kookvocht van de asperges en houd apart. 
Kook nu de tagliatelle in 8 minuten beetgaar in het water. Giet af, maar 
houd wat van het kookvocht over.

Smelt de boter in een pan en voeg de bloem toe. Roer goed en voeg 
dan beetje bij beetje het kookvocht van de asperges toe, zodat de saus 
mooi indikt. Haal van het vuur en roer er de helft van de parmezaan, 
de asperges, de hamblokjes en de helft van de bieslook door. Breng op 
smaak met peper en zout.

Meng de gekookte pasta door de saus. Voeg eventueel nog wat 
kookvocht van de pasta toe voor een mooie vloeiende saus. Serveer 
en werk af met de rest van de bieslook en de parmezaan.

INGREDIËNTEN
400 g witte asperges

10 g bieslook
200 g tagliatelle

2 el boter
2 el bloem

30 g parmezaan
150 g hamblokjes

peper en zout

2 PERSONEN - 25 MIN

Asperges met ham 'vermomd' als een pastagerecht. En weet je wat? 
Het is overheerlijk! Een ware ode aan de asperge, met zoute blokjes 

ham erbij, een parmezaansausje en tagliatelle. Dit moet je echt proeven!

Tagliatelle 
met ham en asperges

INGREDIËNTENINGREDIËNTEN
400 g witte asperges400 g witte asperges

10 g bieslook
200 g tagliatelle200 g tagliatelle

2 el boter
2 el bloem

30 g parmezaan30 g parmezaan
150 g hamblokjes150 g hamblokjes

peper en zout

2 PERSONEN - 25 MIN

Asperges met ham 'vermomd' als een pastagerecht. En weet je wat? Asperges met ham 'vermomd' als een pastagerecht. En weet je wat? 
Het is overheerlijk! Een ware ode aan de asperge, met zoute blokjes Het is overheerlijk! Een ware ode aan de asperge, met zoute blokjes 

ham erbij, een parmezaansausje en tagliatelle. Dit moet je echt proeven!ham erbij, een parmezaansausje en tagliatelle. Dit moet je echt proeven!

Tagliatelle Tagliatelle 
met ham en aspergesmet ham en asperges
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Los de sudoku 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!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer 
lekker puzzelen.
Met deze maand
twee prijspuzzels

met leuke prijzen.

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

SodaStream
  bruis-
water
  toestel

soda
lekker 
drinken 
bubbels 

smaken
fris
spa
water

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

Maak kans op een

Maak in slechts 
enkele seconden van 
gewoon kraanwater 
heerlijk bruiswater.

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juni de oplossing 
in op onze site: www.eindhovenbruist.nl

5150



www.vanmossel.nl/ford

Ford Mustang Mach-E • 100% elektrisch • tot 610 km rijbereik

Adv. 1-1 Mustang Mach-E BRUIST.indd   1 06-04-2021   16:12




