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Nandi van Beurden
speelt Maria
‘Ik heb ontzettend veel
over mezelf geleerd’

Huidverzorging
ook onder mannen 
steeds populairder



HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

BOEK 
VOOR 17 JUNI 
EN ONTVANG 

10% KORTING EN
GENIET VAN 

15% KORTING OP 
BOEKINGEN VOOR 

VOLGEND JAAR!

HOTEL GARBI
OPENT WEER
OP 17 JUNI

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

JE ZOMER BEGINT HIER...
We hebben keihard gewerkt om ons hotel beter dan ooit te maken! Van 

onlangs gerenoveerde hotelkamers tot een scala aan nieuwe activiteiten 

om van te genieten, deze zomer draait alles om het achterlaten van alle 

stress en het ervaren van de meest ontspannende zomer ooit, waar wij 

voor alles zorgen...

Hotel Garbi Ibiza & Spa is een design viersterrenhotel aan het strand van 

Playa d’en Bossa, in het zuiden van het eiland, op slechts vier km van de 

stad Ibiza. Het heeft een breed scala aan vrijetijds- en ontspanningsmogelijk-

heden in de faciliteiten. Een spa-circuit met een Turks bad, een stoombad, 

een jacuzzi en, voor degenen die op zoek zijn naar ontspanning, een 

massageservice. Alle gasten hebben gratis toegang tot de spa. Alles wat 

je nodig hebt om te genieten van een onvergetelijke vakantie op Ibiza!

Gratis yoga- en zumbalessen aan het strand - Gratis parkeren - Gratis wifi 

Geldteruggarantie - Exclusieve capaciteit



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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Je merkt het aan alles: de zomer staat weer voor de deur. De zon 
schijnt meer en meer en eindelijk lijkt het licht aan het eind van de 
tunnel in zicht te komen. Terrassen zijn weer (deels) open, winkels 
kunnen weer makkelijker klanten ontvangen en het zogenaamde 
‘normale leven’ komt weer stukje bij beetje op gang. En, ligt het aan 
ons of worden de mensen steeds vrolijker? Hier bij Bruist is dat in 
ieder geval wel zo!

Wat ons betreft een mooi moment om uit te spreken hoe trots 
we zijn op al onze bruisende ondernemers. Het merendeel heeft 
een extreem zware tijd achter de rug. Maar in plaats van bij de 
pakken neer te gaan zitten, hebben zij juist doorgezet. Gezocht 
naar creatieve oplossingen om toch hun klanten zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor de ene branche ging 
dat natuurlijk wat makkelijker dan voor de andere. Maar allemaal 
bruisen ze net zo hard als voorheen. Misschien zelfs nog wel 
harder nu er weer steeds meer kan en mag. We zijn er nog niet, 
maar samen – dus ook met jullie hulp – komen we er vast wel.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

ADVERTEREN?

Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel

076-7115340

COLOFON
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BRUIST/BODY&MIND

Wil je jouw vader of man verwennen met een huidverzorgingsproduct? Op www.nederlandbruist.nl 
vind je diverse ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 
naast de vertrouwde deo en zeep op zijn deel van het plankje. En met een verzorgingstijd 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 
dan een vrouw. Hoog tijd voor een aantal bruisende tips speciaal voor de echte man.

Hydrateren
Het hydrateren van het gezicht doe je natuurlijk met 
een crème voor mannen. Deze zorgt ervoor dat je 
huid voldoende vocht krijgt, zijn elasticiteit behoudt 
en dat huidveroudering zo lang mogelijk wordt 
uitgesteld. Heb je een droge huid? Neem dan ook 
een product dat ’s nachts voor je werkt. Een 
nachtcrème is vetter dan een dagcrème en weet het 
vochtgehalte van je huid uitstekend vast te houden.

Geurtje
Niets is zo belangrijk als de juiste geur. Om ook in 
stresssituaties cool te blijven, helpt een anti-
transpirant. Een deodorant moet altijd een neutrale 
geur hebben of aansluiten bij de geur van de eau de 
toilette. Waar echter elke vrouw op afknapt, is een 
geur die je kilometers vooruit snelt.

Tip: spray een eau de toilette altijd rechtstreeks op de 
huid, dat voorkomt vlekken op je kleding.

De beste huidverzorging 
voor mannen

Douchen 
Een goede verzorging begint al bij het douchen. 
Gebruik in plaats van zeep een milde, reinigende 
douchegel. En al kost het je misschien moeite, begin 
eens met een wisseldouche. Hiermee krijg je de 
perfecte oppepper doordat de bloeds omloop wordt 
gestimuleerd. Heb je  weinig tijd, gebruik dan een 
douchegel en shampoo in één. Huid en haren 
worden dan gereinigd met een  milde substantie. 
Gebruik na het douchen een lekkere bodylotion.

Scheren
Een probleemgebied bij mannen is de baardgroei; 
elke scheerbeurt irriteert de huid! Kies daarom voor 
een scheerschuim, scheergel of aftershave die bij 
jouw  huidtype past. De huid die door het scheren 
geïrriteerd raakt, is niet bestand tegen agressieve 
producten. Gebruik daarom snel absorberende, 
vochtinbrengende crèmes om de huid te kalmeren 
en een rode, droge huid te voorkomen. 

Huidverzorging voor mannen wordt steeds populairder. Er staan steeds meer fl esjes en potjes 

van twintig minuten vertoeft een man ’s morgens maar vijf minuten minder in de badkamer 

De beste huidverzorging 

VADERDAGTIP:
VERRAS DE
LIEFSTE PAPA
MET EEN
VERZORGEND
CADEAU
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Wil jij graag afvallen en heb je alles al 
geprobeerd? Als PowerSlim diëtist kan 
ik jou daarbij helpen. Met behulp van 
PowerSlim zorg ik ervoor dat jij weer grip 
krijgt op een gezonde levensstijl. Samen 
gaan we voor een gezonde start.

PowerSlim is een afslankprogramma dat je volgt 
onder mijn persoonlijke begeleiding. Je verliest 
hiermee niet alleen het gewenste gewicht, maar 
bereikt ook blijvende verandering in jouw levensstijl. 

Wekelijks bespreken we uitgebreid je vooruitgang 
en doorloop je simpel en doeltreffend de drie fases 
van het PowerSlim-programma. Met ongeveer 
zes maaltijden per dag eet je uitgebalanceerd, 
gevarieerd én lekker. Na het bereiken van jouw 
streefgewicht blijf je nog een jaar lang onder mijn 
persoonlijke begeleiding, zodat je het behaalde 
resultaat ook daadwerkelijk behoudt.

Samen met je coach
naar een blijvend,
gezond gewicht

Ik ben Steffi e Keukens, 
orthomoleculair diëtist en 
PowerSlim coach. In mijn 
diëtistenpraktijk in Deurne 
en Asten-Heusden 
begeleid ik met name 
cliënten die graag van hun 
overtollige kilo’s af willen, 
waarbij eten weer genieten 
wordt in plaats van een 
constante strijd.

BodySize Diëtistenpraktijk
Steffi e Keukens
Heuvelstraat 16, Deurne
Den Wingerd 6, Asten-Heusden
06-28898024  |  www.body-size.nl

Eten zonder koolhydraten? 
Wat eet je dan?

Als je geen koolhydraten meer wil of mag eten, wat dan wel?! Dit is een 
van de meest gestelde vragen tijdens een kennismakingsgesprek.

 Als je koolhydraten uit je voeding 
weghaalt of enorm vermindert zal je 
lichaam daarop reageren. Je lichaam gaat 
op zoek naar een andere bron van 
energie dan koolhydraten. Om ervoor te 
zorgen dat je lichaam het opgeslagen vet 
gaat aanspreken, is het belangrijk om je 
eiwitinname onder de loep te nemen. 

Bij PowerSlim zorgen we ervoor dat je 
eiwitinname verhoogd wordt naar 1,3 per 
kilogram lichaamsgewicht voor dames. Bij 
de optimale verdeling tussen minimale 
inname aan koolhydraten en een hogere 
inname aan eiwitten schakelt je lichaam 
over op vetverbranding. Dat doet het 
alleen als de totale inname van energie 
lager ligt dan wat je per dag nodig hebt. 

 Wat kan je dan wel eten? 
 Als je minder of weinig koolhydraten eet, 
wat kan je dan eten? Koolhydraten 
beperken lukt het best door te ruilen voor 

wat meer eiwitten. Eiwitten zijn bouwstoffen. 
Je vindt ze in vlees, vis, zuivel en 
bijvoorbeeld peulvruchten. 

 Mag ik dan nooit meer koolhydraten? 
 “Dat kan toch niet?” Een opmerking die we 
vaak voorbij zien komen. Het is gewoon een 
kwestie van wennen en het aanleren van een 
nieuw eetpatroon, maar je zult zien dat het 
gemakkelijker is dan je denkt. Een gebakken 
omelet met groenten, een heerlijke salade 
met gebakken kip of bijvoorbeeld een stukje 
zalm met groenten. Allemaal erg lekker. 
Tegenwoordig zijn er ook steeds meer 
koolhydraatarme vervangers verkrijgbaar 
zoals bloemkoolrijst of courgetti. Daarnaast 
bestaat het assortiment van PowerSlim 
uit diverse producten verlaagd in 
koolhydraten en eiwitrijk.
Het is misschien even wennen, 
maar je zult merken dat een 
koolhydraatarm eetpatroon ook erg 
makkelijk en lekker kan zijn! 

 Koolhydraten beperken lukt 
het best door ze te ruilen voor 
wat meer eiwitten 

Samen
gaan we
ervoor!
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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. #BULLDOG naar 

prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Yes, de zomer 
  komt eraan!

SPAANSE ROSÉ
Rosé by ¡Hola! komt niet uit een 

massaproductieketen, maar wordt 
met liefde gemaakt door een 

ondernemersstel uit Antwerpen dat 
meer dan tien jaar geleden vertrok 

naar Barcelona. Ze droomden ervan 
om zelf de beste organische cava ter 
wereld te telen, oogsten en bottelen. 

Tien jaar later produceren ze van cava 
tot brut en van witte wijn tot rosé.

www.holacava.com/nl

win
Maak kans op een 

baardverzorgings-

pakket van Bulldog.

Bulldog begrijpt mannen!

Of je nu een normale, droge, 

gevoelige, vette of rijpe huid

hebt, Bulldog is er om je te 

helpen er op je best uit te zien 

en je goed te laten voelen.

MOOI EN MAKKELIJK
Summer is coming, dus kunnen jouw oksels, benen en 

bikinilijn wel wat extra aandacht gebruiken. Maar 
sommige plekjes, zoals je intieme delen, zijn voor een 

scheerbeurt vaak moeilijk te bereiken. De Intuition 
Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 

scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 
te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 

van de Intuition Complete maken van elke 
scheerbeurt een fi jne beauty treatment!

www.wilkinsonsword.nl

Complete van Wilkinson is speciaal ontworpen om het 
scheren van die lastige plekjes een stuk gemakkelijker 

te maken. Het mooie design en roségouden kleurtje 
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SHOPPING/NEWS

Yes, de zomer 
  komt eraan!

VERFRISSEND ANDERS
Mocht je deze zomer toe zijn aan iets anders dan een koud biertje 
of glas wijn, denk dan eens aan witte port. Graham’s Blend N° 5 

is medium droog en is de allereerste witte port die speciaal 
gemaakt is om te mixen met tonic. Ben je dus toe aan iets 
feestelijkers, dan is de witte port-tonic (portonic) de ideale 

zomercocktail! www.wijnkring.nl

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

enkele Bruist Deals samengesteld voor 

BRUIST

VOOR DE GEVOELIGE MAN
BULLDOG ondersteunt mannen bij hun dagelijkse 
verzorging. Deze vochtinbrengende gezichtscrème 

voor de gevoelige huid met groene thee, groene 
algen en vitamine E zorgt voor een snel herstel 

van je huid. Alle producten zijn vrij van 
kunstmatige kleurstoffen en synthetische 

geurstoffen en bevatten natuurlijke ingrediënten.
www.bulldogskincare.com

SHOPPING/NEWS

LEZERSACTIE
Maak kans op
een echte Levy. 
Eén van Nederlands 
grootste online content
creators - Levy van 
Wilgen - lanceerde 
onlangs zijn eigen 
underwear label: LevyUnderwear. 
De collectie bestaat uit briefs en boxers in de kleuren wit, zwart en groen met veel leuke details. www.levy-store.com

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. #LEVY naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.
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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 

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!



DITJES/DATJES

   Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
   vaak uitgesproken als juno.
   Rimpels zijn de landkaart van je leven.  
 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Deze dag is    
 speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
    Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
      van de week als juni.
   Het ronde raampje in de wasmachine is er voor de 
 veiligheid: voor als per ongeluk je kat erin is gesprongen.
 Mensen die al op hun 20ste beginnen met een goede 
   dagcrème zien er jaren later
 aanmerkelijk jonger uit dan mensen die nooit smeren.
Een juni-kind is nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe  
     kinderen. Je zult dan ook veel vriendjes over de vloer krijgen.
      In Scandinavische landen wordt op 24 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
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BodabagsFashion  |  ��BodabagsFashion Gallery  |  Instagram @bodaszilvia  |    www.bodabagsfashion.myshopify.com��

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’

BESTEL ONZE BROWNIES
NU OOK ONLINE

1918



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!

Heb je 
nog vragen?

Neem dan gerust 
contact op met 

Sandra.

Albert van Cuijckstraat 4, Asten
  06 304 073 82

www.beautysalonsandra.nl

Altĳ d verzorgd 
voor de dag komen?

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

• HUIDVERJONGING

• HUIDVERBETERING

• IPL PERMANENT ONTHAREN

• PERMANENTE MAKE-UP

• WIMPER EXTENSIONS

• GELAATSBEHANDELINGEN

Naast deze behandelingen 
biedt Beautysalon Sandra 
ook losse modules, zoals 
epileren, harsen en het 
verven van wimpers en 
wenkbrauwen en kunt 
u bij ons terecht voor 
producten van Optidee 
en Forever.

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

 
 

Mogelijkheden bij eyeliners:
•  een natuurlijke boveneyeliner 
 (als wimperverdikking) 
•  een brede boveneyeliner
•  een gekleurde boveneyeliner
•  natuurlijke boven- en ondereyeliner
•  een extra brede boveneyeliner in 

combinatie met een ondereyeliner
•  alleen een ondereyeliner plaatsen

Kijk eens op www.beautysalonsandra.nl 
en plan direct uw afspraak in!



BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN KONINKRIJK
Roy heeft het Noorse bergdorp waar hij 
opgroeide nooit verlaten, in tegenstelling 
tot zijn jongere broer Carl die hij altijd 
probeerde te beschermen tegen hun 
bikkelharde vader. Net als iedereen in het 
dorp dacht Roy dat zijn broer voorgoed was 
vertrokken naar Amerika. Tot Carl terugkeert, 
met een mysterieuze vrouw en het plan om 
een luxehotel bij het dorp te bouwen. Oude 
rivaliteiten steken de kop op en het dorp 
komt onder hoogspanning te staan, waarbij 
de broers het mikpunt worden van allerlei 
verdachtmakingen. Terwijl ze zich met hand 
en tand tegen de dorpelingen moeten 
verdedigen, wordt Roy ook nog eens verliefd 
op Carls vrouw… KONINKRIJK van 
Jo Nesbø is vanaf 1 juni verkrijgbaar. 

Van 3 tot en met 27 juni vindt in en 
om Amsterdam de 74e editie van 
het Holland Festival plaats. Al 
sinds 1947 het nummer één 
festival voor podiumkunsten in 
Nederland dat podiumkunsten, 
theater, muziek  theater, dans, 
opera, visuele kunst, literatuur en 
architectuur met elkaar combineert. 
De programmering is zo opgezet 
dat alle producties ook met kleine 
publieksaantallen kunnen 
plaats vinden, rekening houdend 
met de corona maatregelen van alle 
deelnemende locaties zoals die 
tijdens het festival zullen gelden. 
In totaal presenteert het Holland 
Festival 39 producties verdeeld 
over 25 dagen, waaronder tien 
wereldpremières en twaalf 
Nederlandse premières.
Kijk voor meer informatie op 
www.hollandfestival.nl. 

D AGJE UIT
HOLLAND 
FESTIVAL

Lily (Susan Sarandon) is terminaal ziek. Na al 
haar opties goed te hebben overwogen, besluit 
zij dat ze haar leven wil beëindigen, met steun 
van haar echtgenoot Paul (Sam Neill). Ze 
vraagt haar geliefde familie om nog een keer 
met zijn allen bij elkaar te komen voor haar 
afscheid. Maar al snel komt een onopgelost 
confl ict tussen haar twee dochters Jennifer 
(Kate Winslet) en Anna (Mia Wasikowska) 
bovendrijven… Het perfecte spel van de 
sublieme cast maakt van Blackbird een tot 
nadenken stemmend familiedrama over het 
leven gedurende momenten van afscheid en 
verlies. BLACKBIRD is vanaf 10 juni te zien 
in de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
BLACKBIRD
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COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Foto Youri Claessens

Het is overduidelijk dat er verdeeldheid is in de maatschappij. 
De wereld is in de war, er heerst chaos en onrust. En de grote vraag 
is: wat gaat er de komende jaren gebeuren? Ondanks dat we het 
niet allemaal met elkaar eens zijn en mogelijk anders kijken naar de 
situatie in de wereld, kunnen we nog steeds naar elkaar luisteren en 
naast elkaar leven zonder direct in confl ict te gaan. 

Mag ik een advies geven? Je hebt geen toestemming van anderen 
nodig om je blij en gelukkig te voelen. Leef met compassie, begrip 
en respect, maar zonder dat je heldere geest wordt volgekliederd 
door het lawaai en de rommel van anderen. 

Ik heb van niemand toestemming nodig om mijn mooiste leven te 
leven. Dat bepaal ik zelf wel en als jou dat niet bevalt, heb ik daar 
geen last van. Je mag van alles vinden, maar vind eerst rust en 
vrede in jezelf. Doe dat door tweemaal per dag een momentje voor 
jezelf te nemen.

Hasta la proxima,

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

‘Wat vind jij ervan? Aan welke kant sta jij? 
Wat denk jij dat er gaat gebeuren?’ En hoe ik 
omga met wat iedereen vindt en roept. 
Dit soort vragen ontvang ik dagelijks.

Michael  Pilarczyk

Momentje
     voor jezelf

2322



Verdonckstraat 1c, Someren  |  0493 - 495832
info@morfose.nl  |  www.morfose.nl

Wij hebben kennis van 
HAARZAKEN
Dat gaat niet vanzelf, want 
daarvoor volgen we de laatste 
trends, de juiste cursussen 
en leerzame workshops. Die 
kennis resulteert in jouw stijl, 
jouw sfeer en jouw kapsalon.

Maak kennis met onze 
inspiratie en kleurkennis! 
Maak online je afspraak 
via www.morfose.nl voor 
een kleurbehandeling.

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

BIKINI READY
De zomer staat voor de deur, dus de bikinistress komt er 

weer aan. In onze MKBMshop zien we een patroon in 
aankopen rond de zomermaanden. Slimming Powder 

en Cellulite Cups zijn dan onze hardlopers. 

Hieruit maak ik op dat de meeste mensen acht maanden per jaar 
alles verwaarlozen en vier weken voor de zomer ineens alles uit de 

kast trekken om binnen een maand bikiniproof te ziin. Dit is een 
manier, maar als je het mij vraagt niet de juiste manier. Als je heel 

snel resultaat wenst, verval je na het behalen van dit resultaat 
ook heel snel weer in oude patronen. Het heeft tijd nodig 

om ergens een lifestyle van te maken.

Als je kleine stapjes zet richting je doel doe je er langer over, maar 
is de kans dat je resultaat blijft veel groter. Vlak voor de zomer kun 

je altijd nog wat extra’s doen, maar dan hoef je niet vanaf nul te 
beginnen. Mijn advies: sport het hele jaar en eet het hele jaar 

gezond, gevarieerd en niet boven je caloriebehoefte.

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP WWW.MKBMSHOP.COM

BLOG/FAJAHLOURENS

Check gratis workout video’s op 
www.mykillerbodymotivation.com
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‘IK GA VAN 
HET MOMENT 
GENIETEN’
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Géén punt achter 
rode link!

“Ik mag weer repeteren, ik mag weer iets maken. Ik 
kan gewoon niet wachten het theater in te gaan”, 
verzucht Nandi. Tijdens de televisie zoektocht mocht 
ze alweer even proeven van het artiestenbestaan, 
maar dat voelde toch anders. “Ik mocht wel gewoon 
zingen, dansen en acteren in dat theater, maar er 
zat natuurlijk geen publiek. Er zat een jury en er stond 
een camera op je toeter. Dat is iets heel bizars.”

‘Ik ben ook gewoon ‘gewoon’’ 
Tijdens corona heeft Nandi haar tijd goed besteed. 
“Ik heb voor de klas gestaan! Ik hoorde dat er een 
tekort was aan leraren in de noodopvang, dus voor 
die kinderen ben ik juf geweest.” Deze nieuwe 
ervaring neemt de actrice zeker mee naar The Sound 
of Music. “Ik heb ontzettend veel over mezelf en over 
werken met kinderen geleerd. Ik heb met de kinder-
regisseuse afgesproken dat ik bij de repetities kom 

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

Na een zenuwslopende zoektocht won Nandi van Beurden Op zoek naar Maria. Daarmee gaat 
er voor de actrice een droom in vervulling: Maria spelen in de musical The Sound of Music. 

kijken als de kinderen aan het studeren zijn. Zo zien 
ze dat ik ook gewoon ‘gewoon’ ben en dat ze bij wijze 
van spreken ook aan mij kunnen vragen als ze naar 
de wc willen.” 

Genieten van het moment
En heeft Nandi al een nieuwe droom klaarstaan? De 
actrice lacht: “Jeetje, nee. Ik moet mezelf wel even 
de kans gunnen om deze droom ten volle te beleven. 
Natuurlijk ben je in dit vak altijd bezig met ‘wat komt 
er hierna’, maar ik heb juist door deze tijd geleerd 
dat je van het moment moet genieten. Dat ga ik nu 
ook zeker doen.”

The Sound of Music is vanaf 16 juni te zien in het 
AFAS Circustheater Scheveningen. Vanaf augustus 
trekt de musical door het land. Meer informatie: 
www.soundofmusic.nl.

THEATER.NL

Nandi van Beurden
is Maria in The Sound of Music: 

‘Ik kan niet wachten!’
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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

Word jij onze 
nieuwe bruisende 

vrijgezel?

Durf jij net als deze vrijgezellen de stoute schoenen aan te trekken? 

Mail dan naar contact@nederlandbruist.nl en je komt geheel kosteloos in de rubriek
Bruisende Vrijgezel in onze magazines. Een kleine stap in de zoektocht naar jouw grote liefde!

Al een tijdje single en ben je het zat om langer alleen te zijn? 
Wil het maar niet lukken via datingapps? Geef je dan nu op als 

Bruisende Vrijgezel en wie weet vind je wel de liefde van je leven! 
Wij gunnen iedereen de liefde, daarom helpen wij graag een handje 

door samen met jou op zoek te gaan naar een match! 

nieuwe bruisende 
vrijgezel?vrijgezel?

Meld je dan nu aan!
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GEZELLIG, WEER 
REGELMATIG 
MOOIE KAARTEN 
OP DE MAT

BRUIST/REIZEN

Kaart ontvangen? Vergeet dan niet om op de website bij ‘Register a postcard’ de code op jouw kaart te 
registreren. De persoon die hem heeft gestuurd weet zo dat jij de kaart ontvangen hebt.

Keek je er ook altijd zo naar uit? Naar die mooie ansichtkaarten in de brievenbus als het zomer 
was. Met exotische postzegels, poëtische omschrijvingen van pittoreske dorpjes of gewoon een 

‘Dikke zoen uit La douce France’. Met een getekend thermometertje waarop te lezen was 
dat het daar toch echt minstens tien graden warmer was dan in Nederland.

3. Schrijf nu een echte kaart. Als je wilt kun je eerst 
op het profi el van de persoon kijken. Daar kun je 
meer lezen over die persoon en misschien zelfs 
ontdekken wat voor soort kaarten deze persoon 
graag zou willen ontvangen. Het kan leuk zijn om 
kaarten te sturen van de stad waar je woont. Een 
bijzondere Nederlandse postzegel maakt jouw kaart 
helemaal af. Schrijf in het Engels of in een voor dat 
land toepasselijke taal. Lukt dat niet, dan kun je 
altijd nog iets leuks tekenen of een kort zinnetje op 
internet vertalen via Google Translate.

4. Schrijf de unieke code die je bij het adres hebt 
ontvangen op de kaart. Degene die jouw kaart 
ontvangt, gebruikt deze code namelijk om op de 
website aan te geven dat jouw kaart is aangekomen. 

5. Verstuur de kaart! Nu doe je echt mee en wordt 
ook jouw adres aan andere leden verstrekt. Je kunt 
nu kaarten vanuit de hele wereld ontvangen. Hoe 
meer kaarten je stuurt, hoe meer kaarten je op de 
mat zult krijgen. 

Ontvang kaarten uit
de hele wereld

Nu we elkaar gemakkelijk een sms of appje kunnen 
sturen, ontvangen we heel wat minder post. Toch is 
het kaarten schrijven niet helemaal verdwenen. Er 
zijn nog liefhebbers en die hebben zich verenigd 
op de website www.postcrossing.com. Iedereen kan 
zich hier inschrijven en als je geregistreerd bent, 
kun  je kaarten versturen aan alle andere leden en 
het leuke is... je ontvangt er ook een heleboel terug 
vanuit de hele wereld!

1. Maak een account aan op www.postcrossing.com. 
Klik op Sign up en vul het formulier in.

2. Log in met je zojuist aangemaakte gebruikers-
naam en wachtwoord. Klik op ‘Send a postcard’ 
(niet te verwarren met ‘Sent postcards’, dat is het 
overzicht van de kaarten die je zelf hebt verzonden, 
hier is nu nog niets te vinden). Lees door wat op 
deze pagina staat en klik op ‘Request address’. Je 
ontvangt nu een willekeurig adres en een unieke 
code van iemand op de wereld die ook lid is van 
Postcrossing. 

Keek je er ook altijd zo naar uit? Naar die mooie ansichtkaarten in de brievenbus als het zomer 
was. Met exotische postzegels, poëtische omschrijvingen van pittoreske dorpjes of gewoon een 
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Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

 In deze tijd waarin sociaal contact beperkt is, is de 
behoefte aan contact of een luisterend oor groot. 
Door nieuwe vrijwilligers versneld (online) op te leiden 
hoopt de Luisterlijn nog meer oproepen te kunnen 
beantwoorden. Deze vrijwilligers gaan de tijdelijke 
‘Coronapraatlijn’ bemensen, een extra telefoonlijn 
die speciaal is geopend voor als je even een praatje 
wilt maken, je verhaal kwijt wilt, wilt kletsen of omdat 
je bezorgd bent. De extra lijn is te bereiken via het 
reguliere Luisterlijn-nummer 0900-0767. 
 
 Dubbel zoveel gesprekken
  Waar vrijwilligers van de Luisterlijn normaal 
gesproken zo’n zevenhonderd tot achthonderd 
gesprekken per dag voeren, is dat aantal bijna 
verdubbeld tot zo’n twaalfhonderd gesprekken per 
dag. Meer dan de helft van de gesprekken gaat over 
corona en de bezorgdheid daarover. En een deel van 
de mensen die over corona belt, wil gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgdheid uitspreken en 
iemand die luistert zonder oordeel.  

Lichtpuntje in coronacrisis 

Honderden extra oren 
voor de Luisterlijn

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

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

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

  Overspoeld door mensen die willen helpen
  De afgelopen maand werd de Luisterlijn overspoeld 
door aanmeldingen van mensen die zich (tijdelijk) 
willen inzetten. Een groot deel hiervan bestaat uit 
mensen die in deze drukke tijd willen helpen nu ze 
zelf minder of helemaal niet kunnen werken. “Het 
is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn voor een ander”, 
zegt Helen Maier, manager locaties en projecten. 
“Onze uitdaging was hoe deze nieuwe mensen 
snel, eenvoudig en met zo weinig mogelijk kosten 
in te zetten. Samen met onze telefoonprovider 
Cloud Contact kwamen we met de oplossing: een 
telefonieplatform waarop elke nieuwe vrijwilliger 
vanuit huis kan inloggen. Hierdoor kunnen we meer 
mensen te woord staan die even hun hart willen 
luchten over de huidige situatie.”
 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor 
een anoniem gesprek. Bel naar 0900–0767 of 
chat of mail via www.deluisterlijn.nl. 

3332



Ac
tiv

ite
ite

n 
in

 h
et

 La
nd

 v
an

 d
e 

Pe
elDoe mee met ‘Het mysterie van…’

Deel jouw favoriete plekje in het Land van de Peel

Deel jouw favoriete plek
Waar ga jij graag heen in Helmond, 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 
Laarbaak of Someren? Dat kan een 
natuurgebied zijn, maar ook een 
restaurant, museum of andere 
geliefde plek. Deel je tips met een 
foto of vlog op social media via 
#hetmysterievan en #landvandepeel. 

Wat kan je winnen?
Onder alle inzendingen wordt 
maandelijks een mooie prijs verloot, 
met in juni een uniek pakket 
van het nieuwe winkelconcept 
DeWinkelVanHier.nl met producten 
van lokale winkeliers t.w.v. 100 euro.

Onontdekte plekken en 
verrassende verhalen: de Peel zit 
vol met mysteries! Peellanders 
weten natuurlijk als geen ander 
de unieke plekjes te vinden in de 
eigen omgeving. Door deze tips 
met elkaar te delen, blijven we 
nieuwe ontdekkingen doen in het 
Land van de Peel. 

BENIEUWD NAAR ALLE TIPS? VOLG @LANDVANDEPEEL OP SOCIAL MEDIA EN GA NAAR WWW.LANDVANDEPEEL.NL.

Jermain de Rozario Chefkok

Lieke Verhoeven Boswachter de Pelen

“Als je even weg wilt uit de drukte 
en de chaos van het leven, 
ga dan richting Deurne, naar 
het Buntven. Vooral ook in de 
ochtend, met de ochtenddauw. 
Het is een stukje magie dat we 
hier hebben wat echt nog puur 
natuur is.” 
© Harold van den Hurk

“Wat ik zo bijzonder vind aan de 
natuur in de Peel, is dat het zo 
ontzettend waterrijk is. We hebben 
ook knuppelbruggen in de Groote 
Peel waarover je als het ware door 
het moeras heen kunt lopen. En er 
zitten ontzettend veel vogels langs 
het pad!” 
© Peter Hogenstein

Bekende en onbekende Peellanders namen de afgelopen weken via 
www.landvandepeel.nl en social media alvast het voortouw. 

Ga voor een compleet overzicht 
van alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl
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JUNI 2021

HELMOND

DEURNE

ASTEN

LAARBEEK

GEMERT-BAKEL

Wandel & picknickarrangement 
Maak met een routeboekje een 
wandeling door het centrum, haal 
daarna je picknickmand op en 
geniet in het Geukerspark of de 
Kasteeltuin. Het arrangement kost 
€ 9,95 p.p. en is (minimaal 1 dag 
van tevoren) te boeken via 
vvv@bibliotheekhelmondpeel.nl of 
0492 522220. 

Kunstroute Helmond
Een kunstbeleving in de 
buitenlucht. De wandelroute 
voert langs zo’n 72 beelden en 
5 ‘Open galerieën’. De route 
met beschrijving is voor € 2,50 
verkrijgbaar bij VVV Helmond of 
via de Brabant Vertelt app.
 

Tentoonstelling ‘Deurne 1300’
30 mei t/m 26 okt, di t/m zo 14.00-
16.00 uur. Op een wandtapijt van 
20 meter lang is de geschiedenis 
van Deurne vanaf de laatste IJstijd 
uitgebeeld in 40 taferelen. 
St. Willibrorduskerk, Markt 9 
Deurne
www.willibrorduskerkdeurne.nl

Alternatieve Roefeldag
1 t/m 30 juni 
Als alternatief voor de jaarlijkse 
Roefeldag wordt juni 2021 
uitgeroepen tot Roefelmaand. 
Alle Laarbeekse kinderen wordt 
de mogelijkheid gegeven om te 
speuren naar deelnemers aan de 
Roefeldag d.m.v. gele posters. Wie 
de meeste posters weet te vinden 
wint een prijs. 
www.roefeldaglaarbeek.nl 

Laarbike: Aarle-Rixtel
Deze fi ets- of wandeltocht van 12 
km brengt je langs 32 highlights 
van Aarle-Rixtel. Scan de QR-code 
hiernaast met een smartphone 

of download 
de app izi.
TRAVEL en 
navigeer naar 
‘Laarbike’ 
voor de 
interactieve route met foto’s en 
video’s van bijzondere locaties. 

Tentoonstelling ‘Keigaaf: De 
Peelrandbreuk’
1 juni t/m 31 okt, Zo t/m vr 13.00-
17.00 uur
Kom op een interactieve 
manier alles te weten over 
deze geologische breuklijn die 
loopt van Uden via Deurne naar 
Roermond. Via fi lm, lakprofi elen, 
bodemvondsten en nog veel meer.
De Ossenbeemd, Haageind 31 
Deurne
www.ossenbeemd.nl Veertiendaagse markt 

9 en 23 juni
Van 09.00 tot 12.00 uur staat de 
markt er weer in het centrum van 
Asten met diverse kramen.

Weekmarkt in Gemert
Op maandagmiddag van 13:00 tot 
17:00 uur op het Ridderplein.

Weekmarkt in Bakel
Op dinsdagochtend van 09:00 tot 
13:00 uur op het St. Wilbertsplein.
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BRUIST/RECEPT

BEREIDING
Meng in een schaal alle specerijen met de suiker en het zout en 
wrijf het vlees fl ink in met deze mix. Doe het vlees in een plastic 
zak en laat het een avond/nacht (circa 12 uur) marineren in de 
koelkast.

Haal het vlees minstens een uur voordat je het in de oven zet uit 
de koelkast. Verwarm de oven voor op 150 graden. Doe het vlees 
in een braadslede en giet er wat barbecuesaus over. Dek het losjes 
af met aluminiumfolie en steek door de folie heen een vlees-
thermometer in het dikste deel van het vlees.

Laat het vlees circa 1,5 uur in het midden van de oven garen. 
De kerntemperatuur moet uiteindelijk rond de 75 graden zijn. 
Afhankelijk van je oven kan het korter of langer duren. Wil je een 
licht krokant korstje op het vlees, verwijder dan ongeveer 20 
minuten voor de eindtijd de folie. Neem het vlees uit de oven en 
laat het 10 minuten rusten op een grote, platte schaal.

Trek dan het vlees met twee vorken in stukjes/draadjes uit elkaar. 
Optioneel kun je er weer wat barbecuesaus doorheen scheppen. 
Snijd de broodjes open, beleg met een fl inke hoeveelheid pulled 
pork en garneer met de salademix naar keuze.

4 PERSONEN - 1,5 UUR - 12 UUR MARINEREN

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

lekker het smaakt! Je moet er wel even de tijd voor nemen. 

Broodje pulled pork 
met salademix

Wil jij je vader verrassen met een heerlijk broodje varkensvlees? Ervaar met dit 
recept hoe makkelijk dit Amerikaanse gerecht te bereiden is en hoe ongeloofl ijk 

Broodje pulled pork 

INGREDIËNTEN
500 gr procureur

1,5 el gerookte paprikapoeder
1,5 tl knofl ookpoeder

1 tl mosterdpoeder
1 tl chilipoeder

1,5 el bruine suiker
1 el fi jn zeezout

barbecuesaus
4 broodjes
salademix
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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 7-2-6.

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 stoer.
De oplossing van vorige maand was moeder.

PUZZELPAGINA

Iedere maand weer
gezellig puzzelen.
Vul de oplossing van
de twee prijspuzzels in
op onze website en maak 
kans op leuke prijzen.

4 2
3 8

9 1 8
6 1

7 5 3
1 2

5 6 1
3 9 4

2 6 8 4 7

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

 

Maak kans op een

De Bulldog producten zijn 
speciaal ontworpen door de 
man, voor de man, in simpele 
duidelijke taal. Het is een 
compacte lijn met eerlijke 
ingrediënten.
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verzorgings-
pakket voor
de man

baard
creme 
scheren 
gelaat 

stralen 
huid 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl
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www.vanmossel.nl/ford

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