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De vijf grote
voordelen
van water
Frits Sissing

‘De magie van
theater is heerlijk’

JULI 2021 WWW.DEPEELBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

VAN LANDELIJK EN DESIGN
TOT GREEPLOOS EN EIGENTIJDS
Goergen Keukens heeft al meer dan 90 jaar ervaring op keukengebied. Yves,
vestigingsmanager in Son: “We blijven innoveren in het samenstellen van de mooiste
keukens door gebruik te maken van de beste merken en de nieuwste technologieën.
We willen graag de beste service en kwaliteit leveren voor tevreden klanten, zoals u.”

BIJ GOERGEN
VINDT U HET
ALLEMAAL!

“Dat is de drijfveer om u te blijven verrassen en
met alle plezier, aandacht en expertise te helpen.
Bij ons is alles mogelijk. Wij worden graag
uitgedaagd! Wij bieden u een persoonlijk advies
en kijken graag mee naar slimme - en financieel
aantrekkelijke - oplossingen. Samen met u
achterhalen wij uw specifieke wensen en
inventariseren we de leefsituatie bij u thuis.
Ontzorgen staat altijd centraal, van het maken van
het 3D-ontwerp tot en met het realisatieproces.”

Showrooms met unieke sfeer en beleving
De showrooms kenmerken zich door een zeer open
karakter, brede paden, verre zichtlijnen en fraaie
doorkijkjes. Hier vindt u de merken Siematic,
Proline, Y-line en Systemat en diverse merken
topapparatuur zoals Miele, Siemens, Novy, Quooker
en Bora. Van landelijk en design tot greeploos en
eigentijds, bij Goergen vindt u het allemaal.

Nieuw: SieMatic SLX
Vastpakken wordt een nieuwe belevenis door een
compleet opnieuw ontwikkelde greepuitsparing.
De perfecte hoek, een
prachtige structuur en de
materiaalkeuzes zijn absolute
blikvangers. Kortom: de
nieuwe lijn van SieMatic
is een lust voor het oog.
De SLX Pure komt op een bijzondere manier tot
uitdrukking in de luxueuze glazen vitrines met
visueel zwevende schappen. Lichtbanen zijn subtiel
weggewerkt in de greepuitsparingen. Dit versterkt
onder andere het zwevende effect van het werkblad.
Daarnaast is het LED-licht individueel regelbaar qua
lichttemperatuur en -sterkte. Dit zorgt voor extra
sfeer in de keukenruimte. Yves: “Bij ons is alles
mogelijk. Kom langs en beleef het zelf!”

SHOWROOMS: Ekkersrijt 4141, SON - 0499 49 11 00 | Nijverheidsweg 17-18, STEIN - 046 433 13 67
WWW.GOERGENKEUKENS.NL

BRUISENDE/VRIJGEZEL
LENGTE
175 CM

LEEFTIJD
66 JAAR

OGEN
BLAUWGRIJS

‘GEVOEL VOOR HUMOR
IS ECHT EEN MUST’

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.

Vrijgezel Annelies
stelt zich voor

Iedereen is op zoek naar de liefde. In december 2020 zijn we daarom van start
gegaan met een nieuwe rubriek in onze magazines: onze Bruisende Vrijgezellen.
In juli hebben we speciale aandacht voor: Annelies Doornbos.
“Single, maar zeker niet alleen of eenzaam”, zo
mijn leven en mijn passies met iemand anders te
omschrijft de goedlachse Annelies uit Hilversum
delen. Waar ik naar op zoek ben? Naar iemand die
zichzelf. Een vrouw met heel wat passies
mijn leven kan verrijken. In mijn eentje
en vol creativiteit. “Ik houd van stijldansen,
vermaak ik mij in principe prima, dus
puzzelen, zwemmen, aquajoggen en Annelies zoekt een man moet echt een aanvulling zijn.
lezen, om maar een paar voorbeelden te
Zelf ben ik ontzettend trouw en eerlijk,
noemen. En hoewel ik enige tijd geleden
dus dat verwacht ik ook terug van een
gepensioneerd ben – ik heb 27 jaar als
man. Mijn voorkeur gaat uit naar een
parfumeursassistente gewerkt – heb ik
wat langere man van ongeveer mijn
nog steeds meer dan genoeg om handen.
leeftijd. En laten we humor niet
Ik volg namelijk cursussen kunstgeschiedenis en ik
vergeten. Heel belangrijk in het leven! Ik lach
werk nog een paar dagdelen per week als vrijwilliger
ontzettend graag en gier het dan ook vaak uit van
in het ziekenhuis, inmiddels alweer zo’n vijftien jaar.”
het lachen. Zo erg zelfs dat ik daarmee weer
andere mensen aan het lachen maak...”

Aanvulling gezocht
Een bezige bij dus, die Annelies. Maar toch is er in
haar leven nog meer dan genoeg ruimte voor iemand
naast zich. “Ik heb twee kinderen en een aantal zeer
dierbare vrienden die ik allemaal al heel lang ken.
Maar ik ben er inmiddels ook wel weer aan toe om

Annelies, een stralende dame met zoals gezegd
heel veel passies. Zo veel zelfs dat we ze hier niet
allemaal konden vermelden. Nieuwsgierig naar
haar andere hobby’s en bezigheden, wie weet
vertelt ze je er binnenkort zelf wel meer over...

Inzendingen inclusief foto kunnen gemaild worden naar doornbosannelies@gmail.com.
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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 – Ramon Heeren
THEMATEKSTEN Nederland Bruist
TEKSTEN BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
FOTOGRAFIE BRUISENDE ZAKEN Nederland Bruist
EINDREDACTIE Astrid Berkhout

Je merkt het aan alles: de zomer is begonnen! De zon schijnt, de
mensen zijn vrolijk en we hebben al de nodige ‘rokjesdagen’ achter
de rug. Gelukkig kan en mag er ook weer steeds meer, dus in
plaats van ‘veilig’ binnen te blijven verplaatst het leven zich weer
naar buiten. Heerlijk naar het strand bijvoorbeeld, of gezellig
barbecueën in de tuin met een lekker drankje erbij.

Like ons op Facebook.com/depeelbruist

win

ADVERTEREN? Mail nl@nederlandbruist.nl of
bel Marcel Bossers 06-34590975 | 076-7115340
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Bruisende lezer,

Copyright Nederland Bruist B.V. ©2021. Het overnemen van artikelen
als bedoeld in artikel 15 van de auteursrecht is niet toegestaan. De Peel
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.

Nu we het toch over drankjes hebben, de keuze is wat dat betreft
enorm. Bier, wijn, cocktails, sapjes en... water! Vooral wat dat water
betreft, raden we je aan om er elke dag genoeg van te drinken. Het
kan namelijk zo ontzettend veel voor je lichaam betekenen, los van
dat het natuurlijk ook de dorst lest. Je leest er verderop in deze
nieuwste editie van Bruist meer over. En vind je zo’n glas water
maar saai? Ook daar geven we je wat verfrissende tips voor.

LAND VAN CUIJK

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

GEMERT

DE PEEL
EINDHOVEN

ASTEN

Inhoud
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Foto: Ron Eskens | soowpictures.nl

HELMOND

En tips krijg je niet alleen van ons. Ook alle bruisende ondernemers
die we voor deze editie spraken, hebben weer heel wat voor je in
petto. Wat precies? Blader verder en ontdek het zelf...
Veel leesplezier,

Lea en Marcel Bossers

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio?
Zo hebben we ook Eindhoven Bruist en Land van Cuijk Bruist.

BRUIST/BODY&MIND

De vijf grote voordelen
FRISDRANK
VERVANGEN DOOR
WATER SCHEELT
VEEL CALORIEËN

Ons lichaam bestaat voor zestig procent uit water. Misschien is dat ook wel de reden
dat we zo graag ontspannen aan zee of bij een meer. Maar ook het drinken van water
is belangrijk voor onze gezondheid.
Wanneer je niet voldoende drinkt, kan het zijn dat je
lichaam uitdroogt zonder dat je het in de gaten hebt.
Het voedingscentrum raadt aan om zo’n anderhalve
tot twee liter per dag te drinken. Dat geldt zeker voor
warme dagen. Gebruik gewoon (kraan)water of een
kruidenthee om de vochtbalans in je lichaam op peil
te houden. Alcoholische dranken worden niet als
drinkvocht meegerekend, omdat deze dranken juist
vocht aan het lichaam onttrekken.

Wat kan water voor ons lichaam betekenen?
Water is goed voor je huid. Een van de eerste signalen
van uitdroging is waar te nemen aan de huid. Als je
de huid iets omhoog trekt en de huid blijft staan, is
dat een teken van uitdroging. Door water te drinken
houd jij je huid van binnenuit gehydrateerd. Hierdoor
zal jouw huid er gezonder en stralender uitzien.
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Ook jouw spieren hebben water nodig om goed te
functioneren. Water drinken tijdens het sporten of

bewegen is daarom heel belangrijk. Je zorgt hiermee
voor een goede aanvulling van het vocht dat je
verliest door het zweten.
Water helpt je nieren om afvalstoffen kwijt te raken.
Jouw nieren zorgen ervoor dat afvalstoffen je lijf
kunnen verlaten via je urine. Drink je te weinig, dan
kunnen deze stoffen moeilijker weg. Hoe helderder
de urine, hoe beter. Troebele, donkergele urine is
dan ook een teken dat je meer moet drinken. Het
drinken van een extra glas water geeft bovendien een
vol gevoel waardoor je minder snel zult snacken.

Verfrissend: water met een twist
Op een warme dag is het heerlijk om iets toe te
voegen aan jouw water. Vul een kan met fris water,
voeg hier het sap van een uitgeperste citroen aan toe
en een paar blaadjes munt of plakjes komkommer.
Zet deze kan in de koelkast en je geniet later van een
verfrissend glas water met een heerlijke smaak.

Wil je meer weten over de vochtbalans in jouw lichaam? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.

Esther van Prooijen

IK DURF WEER TE STRALEN!
Laat de zomer maar komen.
Wanneer ging de knop om?
Zolang ik me kan herinneren, ben ik altijd al
te zwaar geweest. Op allerlei manieren heb ik
geprobeerd om af te vallen, maar op eigen houtje
lukte het me nooit blijvend. De kilo’s kwamen altijd
weer terug. Begin dit jaar ging de knop om en heb
ik een afspraak gemaakt bij een PowerSlim-coach.

langere tijd kon volhouden zonder daarna weer
terug te vallen naar mijn oude patroon.
Wat was de grootste uitdaging?
De grootste uitdaging zat voor mij niet in niet
snoepen, maar in het opbouwen van mijn
zelfvertrouwen. Dat was ik compleet verloren.
Het komt nu langzaamaan weer terug.

Waarom heb je gekozen voor PowerSlim?
Het PowerSlim-programma sprak mij aan doordat
het niet bestaat uit shakes en poeders, maar uit
zes vaste eetmomenten per dag met voldoende
groenten. Ik was op zoek naar iets wat ik een

zo’n vaste structuur te hebben en toch viel ik af.
Omdat het mij zo goed afging, heb ik mijn wens
om 10 kilo af te vallen tussentijds bijgesteld.
Inmiddels ben ik 20 kilo afgevallen.
Hoe voel je je nu?
Als ik mijn spiegelbeeld zie, word ik er aan
herinnerd dat ik er echt anders uit zie. Ik voel
me nu weer energiek en zit lekker in mijn vel!

Hoeveel ben je uiteindelijke afgevallen?
In het begin vond ik het moeilijk te geloven dat
ik, met al die eetmomenten, elke week keurig
afviel. Ik had geen honger, vond het heerlijk om

BodySize Diëtistenpraktijk
Eigenaar: Steffie Keukens
Heuvelstraat 16, Deurne
Asten-Heusden, Den Wingerd 6
06-28898024 | www.body-size.nl
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-20 kg
 De grootste uitdaging was
voor mij het weer opbouwen
van mijn zelfvertrouwen! 

Esther van Prooijen
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Ook deze maand hebben we weer
enkele Bruist Deals samengesteld
voor onze lezers. Neem een kijkje
op www.nederlandbruist.nl/
lezersacties en profiteer
van mooie kortingen bij
onze bruisende ondernemers.
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SHOPPING/NEWS

TOFFE PEER
White Stork onderscheidt zich als eerste
duurzame hard seltzer in Nederland. De roze
variant met peer, hibiscus en lavendel is een
verfrissende dorstlesser waarvoor afgekeurde
peren een tweede leven krijgen. De unieke
bereidingswijze maakt de drank niet alleen
honderd procent natuurlijk en duurzaam, maar
bovenal verrassend in smaak. Een ware
zomertrend! www.drinkstork.com

LEZERSACTIE

HIPPE BUBBELS

F

Kroatië als wijnland is hip. Deze
bubbels zijn het Kroatisch antwoord
op prosecco en laten zien (en proeven)
dat er inmiddels een jonge generatie
gepassioneerde wijnmakers aan het
roer staat. Beide bubbels zijn verfrissend als aperitief en uitstekend
geschikt voor zomerse wijncocktails.
Fles 75cl vanaf € 12,95
www.croatiangrapes.com/hipkroatie

Maak kans op het
Killerbody Lifestyle
boek van Faya Lourens.

Ontwikkel jouw eigen killer
body! In haar boek besteedt
Faya niet alleen aandacht aan
voeding, sport en persoonlijke
verhalen van mensen die haa
r
dieet hebben gevolgd, maar
ook aan mindset.
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Like de Facebookpagina van
Nederland Bruist en van het
magazine
uit jouw regio. Tag je vriende
n in dit bericht, zodat zij ook
op de hoogte
zijn van deze leuke actie! Of
stuur je gegevens o.v.v. #KIL
LERBODY naar
prijsvraag@nederlandbruis
t.nl.

LEZERSACTIE

Maak kans op Musk Extreme .
rlo
parfum van Perris Monte Ca

LEZERSACTIE

ste geuren
Musk Extreme is één van de eer
nce
gra
Fra
uit de Perris Monte Carlo
van de
r
geu
wel
Collection en wordt ook
warm,
is
fum
par
Dit
verleiding genoemd.
men en
noe
te
el
sue
sen
geraffineerd en zeer
gamot,
ber
n,
ule
olec
skm
verrijkt met o.a. mu
heren.
en
es
dam
r
Voo
t.
cive
vanille, rozen en
www.perrismontecarlo.com.

LEKKER SOEPEL
Wilkinson lanceert de Hi Audrey.
Het Duo-Intense serum zorgt ervoor
dat het mesje soepel over je huid
glijdt. Tegelijkertijd verbetert het de
vochtbalans tijdens het scheren om
irritaties te voorkomen. Dat maakt
de Intuition Hi Audrey ideaal voor
de gevoelige huid. Voor een
zorgeloze beautytreatment!
www.wilkinsonsword.nl

magazine
Nederland Bruist en van het
Like de Facebookpagina van
de hoogte
op
ook
zij
t
zoda
n in dit bericht,
uit jouw regio. Tag je vriende
v. #PERRIS
o.v.
ns
eve
geg
je
r
stuu
Of
zijn van deze leuke actie!
ruist.nl.
naar prijsvraag@nederlandb
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HELLO SUNSHINE

Maak kans op een
Hawaiian Tropic Satin
Protection SPF 50.
Deze luxe formule laat
de huid stralen en biedt
tegelijkertijd een effectieve
bescherming tegen de zon.
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. #TROPIC
naar prijsvraag@nederlandbruist.nl.

Goede zonbescherming is belangrijk tijdens de
zomer. De zon schijnt fel en we hebben niet
altijd in de gaten hoe snel je huid beschadigd
wordt. Dankzij Hawaiian Tropic Satin Protection
SPF 50 bescherm je jezelf zonder de vervelende
witte waas. De verfrissende lotion heeft
een lichte textuur die snel intrekt. Ook
verkrijgbaar in factor 15 en 30.
www.hawaiiantropic.com

Doe
mee en
win
13

Ben jij een
theaterliefhebber?
Dan ben je bij Theater.nl aan het juiste adres! Of je nou gek bent op musicals, houdt
van cabaret of wegdroomt bij een toneelstuk: je vindt jouw favoriete voorstelling in
onze uitgebreide theateragenda. Je koopt gemakkelijk je kaartje en maakt je dagje
uit compleet met een diner en/of overnachting bij een van onze partners.
Dan zit die pluchen theaterstoel straks nog net even wat lekkerder.
Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over
jouw favoriete artiesten en gezelschappen,
duik in een van de vele biografieën,
bekijk de mooiste beelden of geniet van
interviews met onder meer Karin Bloemen,
André van Duin en Stef Bos.

Altijd op de hoogte

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?
Registreer je dan via
theater.nl/bruist en
wie weet ben jij één
van de gelukkigen!

Natuurlijk houden we je ook op de hoogte
van het laatste theaternieuws en geven
we wekelijks de leukste theatertips voor

de nodige ontspanning. Bovendien maak
je als bezoeker regelmatig kans op leuke
prijzen!

Volg ons op social media
Wil je echt niets missen? Volg ons dan op
social media. Je vindt hier niet alleen het
belangrijkste nieuws, maar ook bijzondere
foto’s, video’s en weetjes. Daarnaast zetten
we elke week een bijzondere artiest in het
zonnetje. Thumbs up!

Theater.nl is hét platform voor theaterliefhebbers. Wij brengen het theatergevoel rechtstreeks bij jou thuis.
14

‘De mensen maken het bijzonder’
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.

BESTEL ONZE BROWNIES
NU OOK ONLINE
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 koffie 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…”

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.”

Brownies&downieS Asten
Koningsplein 6, Asten
0493-724900
www.browniesanddownies.nl
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DITJES/DATJES

Wil ik net mijn roze bril afzetten, kom ik jou tegen.
Water dat je in een fles koopt, is soms wel
1.000 keer duurder dan kraanwater.
Barbecue wordt heel vaak verkeerd gespeld,
want nee, je schrijft het dus niet met een q.
Een cabrio wordt vaak als droomauto gezien,
omdat het een vrij gevoel geeft wanneer je met open dak rijdt.
Een mens kan ongeveer 1 maand leven zonder voedsel,
maar kan echt maximaal 1 week zonder water.
Tegenover elk mens op aarde zijn er 200 miljoen muggen.
Wanneer je met een andere bril kijkt, kan je
toekomst er ineens heel anders uitzien.
De beroemde Aviator pilotenbril van Ray-Ban
werd in 1936 op verzoek van het Amerikaanse leger ontwikkeld.
Vrouwen gebruiken 2 keer zo vaak een smiley
in hun appjes als mannen. A B C D E F G
H I J K L M N
Bruisend water reinigt de smaakpapillen.
O P Q R
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Marc Aurel is een damesmerk
dat staat voor de moderne
vrouw. Ze worden geïnspireerd
door de eigenschappen van de
vrouw: een hoog zelfvertrouwen
en de elegantie.

Hét adres voor een mooie,
nieuwe outfit. Met een zeer
uitgebreide collectie
damesmode en de daarbij
behorende accessoires
zijn wij altijd enthousiast om
u van top tot teen te kleden.

Voor onze kleding van de toekomst
willen we: denim van hoge kwaliteit,
minder impact op de planeet.

Niet echt
streeploos

Postelstraat 38c Someren
0493 - 472441
www.inverno.nl
@inverno_damesmode

Ze zitten niet
alleen lekker

IT’S SUMMERTIME!

IETS LEUKS
GEZIEN?
Wij sturen het
naar je op!

Opgericht in 1996, ontwikkelde
DRYKORN zich binnen een
paar seizoenen tot een
internationaal modelabel,
voornamelijk vanwege de
geselecteerde kledingstukken,
hoogwaardige productie
en consistente modieuze
statements.
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HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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!

Boek nue!

Jouw vabkegainntti hier!

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

D

AGJE UIT
OVER HET IJ
FESTIVAL

Wat heb jij dit jaar met je tijd
gedaan? Het is niet dat je te weinig
tijd hebt, maar misschien weet je er
niet goed mee om te gaan. Kun je
geen prioriteiten stellen, kun je niet
de juiste keuzes maken, durf je geen
‘nee’ te zeggen?
Het enige wat je hoeft te doen, is beslissen wat je
doet met de tijd die je is gegeven. Wijze uitspraak
van Gandalf (Lord of the Rings). Hoeveel zomers
heb je nog te gaan, hoe vaak zul je nog kerst vieren?
Neem eens een paar minuten de tijd om er met
aandacht over na te denken. Wat heb jij het
afgelopen jaar gedaan met je tijd?
We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd.
Het is dus van belang hoe jij ermee omgaat. En
onthoud: dit leven heeft een deadline. Je toekomst
wordt elke dag korter. Geniet van elk moment.

M i c h a e l Pi l a r c z

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl
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Van 9 tot en met 18 juli vindt
alweer de 29e editie van het Over
het IJ Festival plaats: tien dagen
lang worden zo’n 25 theatershows
opgevoerd door nieuwe en
gevestigde makers op spraakmakende binnen- en buitenlocaties
op de NDSM-werf, aan de oevers
van het IJ en op diverse locaties
dieper in Amsterdam-Noord. Het
Over het IJ Festival laat je de stad
met nieuwe ogen bezien. Inspireer,
verrijk en verwonder jezelf, leer
nieuwe plekken, mensen én hun
verhalen kennen. Voor iedereen die
erin gelooft dat kunst, verbinding
en ontmoeting zorgen voor een
betere en mooiere wereld.
Kijk voor meer informatie op
www.overhetij.nl

FILMPJE KIJKEN
TINA
De documentaire Tina is de ultieme ode aan
een superster en een intiem portret over een
vrouw die veel tegenslagen moest overwinnen
om haar carrière, identiteit en nalatenschap
op haar eigen manier vorm te geven. Tina
Turner vertelt in de documentaire haar eigen
verhaal vanaf het begin van haar carrière tot
haar uitverkochte stadionconcerten in de jaren
tachtig. Voor het eerst geeft ze een kijkje in
haar privéleven, waarin ze haar strubbelingen
en meest persoonlijke momenten deelt. Een
inspirerende documentaire over een van de
grootste iconen van de moderne muziekindustrie. Met nooit eerder vertoonde beelden.
TINA is vanaf 1 juli te zien in de bioscoop.

BINNEN/BUITEN
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BOEKJE LEZEN J.D. BARKER
Jordan is de koningin van de New Yorkse
radio. Dagelijks deelt ze haar ongezouten
mening met meer dan vijf miljoen
luisteraars. Op een dag spreekt ze beller
Bernie die live een spelletje wil spelen.
Jordan moet kiezen tussen Ubers of taxi’s.
Ze kiest taxi’s en vergeet het gesprek al
snel. Tot er vlak voor haar kantoor zeven
taxi’s ontploffen. Terwijl de hulpdiensten
uitrukken en het aantal slachtoffers oploopt, hangt Bernie weer aan de lijn. Zo
begint een klopjacht op een onzichtbare,
volledig losgeslagen moordenaar, live
gevolgd door vijf miljoen luisteraars. Is
Jordan sterk genoeg om dit gruwelijke spel
te winnen? DE BELLER OP LIJN VIER van
J.D. Barker is vanaf 6 juli verkrijgbaar.
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Wat is er nu lekkerder
dan frietjes op zijn tijd,
een heerlijke snack of een
wat gezondere salade?
En waar haal je die dan?
Uiteraard bij Cafetaria
De Klaproos in Asten!

v g оs

De beste
cafetaria

0651062495

van Asten en omstreken

Uitgebreid menu

Gemak dient de mens

“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.”

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.”

“Kom eens langs en geniet!”
“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!

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 flauw met onze porties. Bij De Klaproos krijg
je dus echt waar voor je geld en dat al jarenlang.”

SOMEREN

CENTRUM

Gуsmentjes

Cadeaje vr jezf
vr iemand anders

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

Frits Sissing

‘EEN GROOT
HART VOOR
CULTUUR’

‘Ik heb theater altijd een
spannend medium gevonden’
Frits Sissing: je zou hem wel dé cultuurpresentator van Nederland kunnen noemen.
Zo is hij onder meer het gezicht van AVROTROS-programma’s Maestro, de Op zoek naarreeks en Tussen Kunst en Kitsch. “Ik heb een groot hart voor theater en cultuur”,
vertelt Frits aan Theater.nl.
De liefde voor theater werd Frits al als klein jongetje
met de paplepel ingegoten. “Ik heb theater altijd al
een spannend medium gevonden. De magie van
een avondje uitgaan, dat je in zo’n donkere zaal zit,
jezelf heerlijk onderdompelen in een verhaal. Op
toneel word je echt even meegenomen naar een
andere wereld”, legt Frits enthousiast uit.

Cultuurambassadeur

Extra dimensie

Zelf geniet de presentator ook enorm van zijn werk.
“De onderwerpen waarmee ik werk, geven veel
plezier. Bij Maestro mag ik bij de repetities van
klassieke muziek genieten, bij Tussen Kunst en
Kitsch zie ik de mooiste schilderijen voorbijkomen
en bij de Op zoek naar-reeks vind ik het ongelofelijk
leuk om jong talent te zien”, besluit hij.

Zijn passie voor cultuur deelt Frits maar wat graag
met anderen. “Ik vind het heel leuk om op een
amusementaire manier klassieke muziek, kunst en
musical bij mensen thuis te brengen en dat dan
iemand denkt: dát is leuk, laat ik naar een klassiek
concert of een museum gaan.”

AVROTROS - Fotograaf Ruud Baan

Voor de presentator is een theaterbezoek een echte
beleving: “Het blijft mooi dat in het theater de
mensen live voor je neus staan. Dat geeft een extra
dimensie. Zij zijn bereid om speciaal voor jou in de
auto te stappen, het land door te rijden en de hele
avond voor jou op te treden. Dat blijft bijzonder.”
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Maak kans op voorstellingstickets en twee weken gratis streaming. Ga naar theater.nl/bruist
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OPVALLEN?
ADVERTEER IN BRUIST

Altĳd verzorgd

voor de dag komen?
• HUIDVERJONGING
• HUIDVERBETERING
• IPL PERMANENT ONTHAREN
• PERMANENTE MAKE-UP
• WIMPER EXTENSIONS

Dát is wat permanente make-up
voor u kan betekenen!
De wenkbrauwen zijn zeer bepalend voor een gelaat, zij zijn de kapstok
van het gezicht. Goed gevormde wenkbrauwen ondersteunen de vorm
van uw gelaat en geven u een verzorgde uitstraling. De ogen krijgen een
mooie ‘open’ blik, lijken gelift, en u lijkt 5 à 7 jaar jonger!

• GELAATSBEHANDELINGEN

Opvullen van wenkbrauwen d.m.v. haartjestechniek
U heeft nog duidelijk aanwezige wenkbrauwen maar de vorm
zou geaccentueerd mogen worden, er ontbreken enkele
haartjes. Door middel van de haartjes techniek worden -niet
van echt te onderscheiden- haartjes in de huid aangebracht.
Uw wenkbrauwen ogen weer vol en de vorm is perfect
geaccentueerd. Heel natuurlijk!

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.

JUIST
NU!
www.nederlandbruist.nl
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Wenkbrauwen in 3D techniek
U heeft (nagenoeg) geen wenkbrauwen meer en u wilt weer
volledige wenkbrauwen? Dit kan door middel van de haartjes
techniek in combinatie met een schaduw techniek. Het
resultaat oogt zeer natuurlijk en is daardoor ook geschikt voor
een alopecia patiënt of na een
chemo kuur.

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

Albert van Cuijckstraat 4, Asten
06 304 073 82
www.beautysalonsandra.nl
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BEAUTY/NEWS
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En dan is het zomer!

Wat hebben we lang moeten wachten op
de zomer! We hebben gewoon het voorjaar
overgeslagen. Daarom, geniet ervan!

1. Hydaluron tinted Lip™ van Indeed, € 19,95 www.douglas.nl
2. Rouge Volupté Shine van YSL, € 38,75 www.debijenkorf.nl
3. Alibi van Oscar de la Renta, vanaf € 45,- 4. Nagellak van essie, € 9,99 www.essie.nl
5. Lip Laquer Luxe Matte van Tom Ford, € 57,- www.debijenkorf.nl
6. Vinted beach eyeshadow palette van essence, € 5,99 www.essence.eu
7. Bas Kosters x Zenner Borstel anti-klit TeeWee (vanaf 9 juli), € 9,99 www.zenner.nl

8. Body Sunscreen SPF 50 van Patyka, € 33,- www.skins.nl
9. Mineral Sun Care Compact UVA/UVB 30 van Clarins, € 38,75 www.clarins.nl
10. Cocktail edition van Pepe Jeans, For Him en For Her, vanaf € 26,95 www.douglas.nl
11. Spritz Veneziano Douchegel van Tutto Tondo, € 18,- www.douglas.nl
12.Paula’s Ibiza van Loewe, € 78,50 www.debijenkorf.nl
13. Refresh and Revive Aftersun van V-Sun, € 9,95 www.skins.nl
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Haarverlies

of wordt het haar dunner?
Een goed passend haarwerk kan de oplossing zijn! Tijdens
het intakegesprek inventariseren we uw wensen en
bespreken we verschillende mogelijkheden. Qua stijl en
kleur is nagenoeg alles mogelijk!

Angela Jaspers
gespecialiseerd in haarverlies,
haarwerken en hoofdhuidproblemen
Salon 2.0 Specialist in haarwerken, hoofdhuid- & haarproblemen
‘t Hoogvelt 1B, Asten | +31 6 3619 4803
dermasalon2.0@gmail.com | www.salon2punt0.nl

Kies voor positieve
B R U I S Tgezondheid
Ik kies voor een positieve
gezondheid waarin heel veel
aandacht voor jouw mentale
en emotionele situatie is. Wil je
ook lichamelijk goed bezig zijn?
Dan is wandelcoaching echt een
aanrader.

De zon

op je snoet, maakt
heel veel goed!
Karin van Tilburg - van Doren

Neem voor vragen
of informatie gerust
contact met me op!

06-15436070
natuurlijkkarin@hotmail.com
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
www.natuurlijkkarin.nl

BRUIST

Heb jij ook
zo’n behoefte aan
vitamine zee?
Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist

Activiteiten in het Land van de Peel

JULI 2021

HELMOND

Fiets4Daagse de Peel

Fotojacht door Asten (voor

27 t/m 30 juli 2021

kinderen)

Fietsen langs de mooiste plekjes

Haal de ﬂyer (€ 1,-) op bij VVV

Zomerkasteel Helmond

van de Peel! Georganiseerde

Asten, volg de route (op eigen

10 juli t/m 5 sept, dinsdag t/m

ﬁetstochten met afstanden van 30,

gelegenheid) en zet onderweg de

zondag 10.00-17.00 uur

45 en 60 km met als uitgangspunt

foto’s in de juiste volgorde. Ook

Maak kennis met een aantal

‘ﬁetsen voor iedereen’.

leuk voor een kinderfeestje!

belangrijke kasteelbewoners die

Startplaatsen o.a. in Stiphout en

VVV Asten, Burg. Wijnenstraat

je vertellen hoe zij leefden in dit

Deurne.

14e-eeuwse stadskasteel. Ideaal

www.ﬁets4daagsedepeel.nl

voor een dagje uit met de familie.
www.museumhelmond.nl/kasteelhelmond

Zomerkasteel Helmond
Plezand

ASTEN

Deurne’ - voortborduren op 1300
jaar Deurne

kasteel Asten-Heuden

t/m 26 okt,

Donderdagavond 1 / 8 /15 / 22 / 29

Zo t/m vr 14.00-16.00 uur

juli van 19.00 – 20.00 / 20.30 uur.

Op een wandtapijt van 20 meter

Maak onder leiding van een

lang is de geschiedenis van Deurne

kasteelgids kennis met deze

vanaf de laatste IJstijd uitgebeeld

kasteelruïne en kom alles te

in 40 kleurige taferelen.

weten over de heksenvervolging.

St. Willibrorduskerk,

Kosten € 4,50 p.p. kinderen t/m

Markt 9 Deurne

7 jaar gratis, aanmelden niet

www.willibrorduskerkdeurne.nl

noodzakelijk.
www.kasteelasten.nl
Enkele activiteiten op deze
kalender zijn onder
voorbehoud. Controleer voor je
bezoek altijd de website van de
organisatie voor de meest
actuele informatie.

Zandsculptuur evenement waarbij
10 sportclubs de uitdaging aan
gaan. De teams doen hun best
om binnen 10 dagen hun sport
te verbeelden in een zo mooi en
creatief mogelijk zandsculptuur.
elzaspassage.nl/plezand-2021

Tentoonstelling ‘Het Tapijt van

(Zomeravond)rondleiding

10 tot 18 juli

Helmond Centrum, Elzaspassage.

DEURNE

Rondleiding Kasteel Asten
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Kijk voor een volledig overzicht
van alle activiteiten op
landvandepeel.nl.

Dé pilates en yoga-studio
van Deurne
Wil je ook eens pilates of yoga proberen?
Een proefles is altijd gratis. Je hoeft alleen even een mail
te sturen naar info@pilatesnl.nl.
Roos Jegerings
Zie www.pila
tesnl.nl
voor het uitg
ebreide
aanbod aan
lessen

Sloe 19, Deurne | info@pilatesnl.nl
06-53204174 | www.pilatesnl.nl

Dé Italiaanse delicatessenwinkel!
Kerstpakketten
Maaltijden
Kaas
Cadeaupakketten
Borrelhapjes
Bestel
telefonisch
een heerlijke
borrelplank

Markt 10 J, Asten | www.pastaepiu.nl | 0493-693238

Activiteiten in het Land van de Peel

JULI 2021
Kijk nou eens! Archeologische

Feestweekend 800 jaar Handel

Activiteiten bij

vondsten van Hendrik Wiegersma

15 t/m 18 juli

de Brabantse Kluis

t/m 19 sept,

Feestelijke afsluiting van het

Neem de kinderen mee op de

Wo t/m zo 12.00-17.00 uur

800-jarig jubileum van Handel met

avontuurlijke biggetjeswandeling

Een (kunst)historische

o.a. op vrijdag het speciaalbier- en

in de omgeving of geef je op

tentoonstelling waarbij wordt

foodtruckfestival en op zaterdag

voor een van de andere (groeps)

ingegaan op de wortels van

het zomercarnaval.

activiteiten.

Deurne en Hendriks interesse voor

Kerkplein, Handel

Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel

de oorsprong van Deurne.

feestweekendhandel.nl

www.brabantsekluis.nl/activiteiten

www.dewieger.nl
In het holst van de nacht,

SOMEREN

Tentoonstelling ‘Keigaaf:

KunstFunweek

De Peelrandbreuk’

26 t/m 30 juli

t/m 31 okt,

Een creatieve week met o.a.

Kennedy Challenge

Zo t/m vr 13.00-17.00 uur

toneel, zang, knutselen, muziek en

1 t/m 31 juli

Kom op een interactieve

dans. Op vrijdag een afsluitende

Wandel 80 kilometer in de

manier alles te weten over deze

presentatie.

maand juli, als alternatief voor de

geologische breuklijn die loopt van

Kunstlokaal Gemert,

Kennedymars! Naast de Kennedy

Uden via Deurne naar Roermond.

Vondellaan 49.

Challenge is er ook de Mini

De Ossenbeemd,

www.kunstlokaal.net

Kennedy Challenge (8 km) voor de

Haageind 31 Deurne
www.ossenbeemd.nl

GEMERT-BAKEL

LAARBEEK

kinderen.
www.kennedymars.nl/challenge
Geluksroutes Lierop

Fiets-puzzeltocht

Vier nieuwe wandelroutes leiden

TTV Een en Twintig

je langs geluksplekjes die zijn

Hockey Loverz weekend

t/m 30 september

aangewezen door inwoners

9 t/m 11 juli en 16 t/m 18 juli

Zowel de korte als de lange

van Lierop. De gratis folder is

Een onvergetelijk weekend voor

route leidt deelnemers naar

verkrijgbaar bij de ingang van de

hockeyliefhebbers! Bezoek de

onbekende wegen in de buurt.

Spar in Lierop en bij VVV Someren.

feesten met o.a. een outdoor

Het wedstrijdformulier met

mainstage en doe mee met leuke

routebeschrijving is verkrijgbaar

activiteiten.

voor €5,00 bij diverse verkoop-

Time Out, Handelseweg 11, Handel

punten, te vinden op de website.

hockeyloverz.nl

www.ttveenentwintig.nl
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Kijk voor een volledig overzicht
van alle activiteiten op
landvandepeel.nl.

BRUIST/RECEPT

Couscoussalade
met gerookte zalm

Zin in iets lichts en voedzaams? Kies dan voor deze heerlijke, snelle en gezonde
maaltijdsalade met couscous en gerookte zalm. Een heerlijk recept voor warme
zomerdagen. In kleinere porties ook prima als bijgerecht te gebruiken.

4 PERSONEN - 15 MINUTEN
INGREDIËNTEN
30 ml boter
250 ml parelcouscous
500 ml groentebouillon
60 ml peterselie
1 eetlepel dille
60 ml grapefruitsap
3 eetlepels olijfolie
zout en peper
1 kleine rode ui
500 ml rucola
100 gr fetakaas
1/4 komkommer
400 gr gerookte zalm

BEREIDING
Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur en bak de
parelcouscous in 1 minuut bruin.
Voeg de groentebouillon toe en breng het aan de kook.
Dek de pan af en kook op een laag vuur in 8 tot 10 minuten
gaar. Roer af en toe in de pan tot de vloeistof volledig is
opgenomen.
Leg de couscous op een bord en laat het afkoelen. Hak de
peterselie en de dille en meng deze samen met het
grapefruitsap en de olijfolie in een kom. Voeg naar smaak
zout en peper toe.
Snipper de rode ui en voeg deze samen met de couscous,
rucola, de verkruimelde fetakaas en de in schijfjes gesneden
komkommer toe aan de slakom. Roer het geheel voorzichtig
door en voeg tenslotte de zalm toe.
Smakelijk eten!
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PUZZELPAGINA zomer-

Maak kans op een

Maak kans op dit bruisende

Peach blossom
Smoothing
Body Wash

pakket

Ook in juli zorgt Bruist ervoor dat jij
weer lekker kunt puzzelen. Op je
balkon, in de tuin of heerlijk op je
ligbedje aan het strand.
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Zoek de zes letters in BRUIST!

7
5
2
6
8
3
1
2
5

A
H
Voorbeeld van
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

O

V

P

B
I

C
J

Q

D
K

E
L

F

M
W
R
Zoek de zes verborgen letters in deze editie van
Xer een woord van.SHet thema van N
BRUIST en maak
het woord is deze maand
T
Yzomer.
De oplossing van vorige maand was vaders.
U
Z

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 2-4-6.
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bloesem
zacht
perzik
zeep

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 augustus de oplossing
in op onze site: www.depeelbruist.nl
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Streep 7 van de 8 woorden in de puzzel weg.
Het overgebleven woord is de oplossing. Vul voor 1 augustus
oplossing in op onze site: www.depeelbruist.nl
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Begin de dag fris met
deze heerlijke body wash
op basis van perzikenbloesem
en geniet van een verzorgde en
gehydrateerde huid door dit
fijne product van O’right.

NÚ IN DE SHOWROOM

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

www.vanmossel.nl/ford

