
Pimp: 
je woning!

Brigitte Heitzer:
‘heel herkenbare rol’
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IETS LEUKS 
GEZIEN? 

Wij sturen het 
naar je op!

Hét adres voor een mooie, 
nieuwe outfi t. Met een zeer 

uitgebreide collectie 
damesmode en de daarbij 

behorende accessoires 
zijn wij altijd enthousiast om 
jou van top tot teen te kleden. 

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

 @inverno_damesmode

De collectie van ba&sh wordt regelmatig 
aangevuld met nieuwe items om uw garderobe 
steeds weer te veranderen afhankelijk van uw 
gemoedstoestand, de trends of het weer ... 
Ontdek de nieuwe jurken van ba&sh, de nieuwste 
aanwinsten binnen de collectie, de nieuwe 
schoenen en ceintuurs die een look op een 
stijlvolle manier compleet maken ... Let’s go!
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Eindhoven Bruist en Land van Cuijk Bruist.

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

VOORWOORD/OKTOBER

Fo
to

: R
on

 E
sk

en
s 

| s
oo

w
pi

ct
ur

es
.n

l

Oktober staat ook wel bekend als woonmaand, oftewel de perfecte 
maand om je interieur eens onder de loep te nemen. Past het nog bij je 
of wordt het hoog tijd om de boel eens fl ink om te gooien, zodat je met 
een goed gevoel en een opgeruimd huis weer de winter in kunt. Omdat 
niet iedereen weet waar te beginnen als het om je interieur gaat, geven 
we je verderop in deze nieuwste editie van Bruist een aantal fi jne tips 
waardoor ook jouw huis er weer als nieuw uit kan gaan zien.

Klaar met het restylen van je huis? Dan heb je vast wel een beloning 
verdiend in de vorm van een leuk uitje. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een bezoek aan de musical Diana & Zonen? Wat ons betreft echt een 
aanrader, helemaal na het leuke interview dat we speciaal voor Bruist 
hadden met Brigitte Heitzer, die de rol van prinses Diana speelt. 

En ben je niet zo’n fan van musicals? Dan heeft een van de vele 
bruisende ondernemers die we hebben gesproken vast wel iets anders 
in de aanbieding waarmee jij jezelf alsnog kunt belonen.

Veel leesplezier,
Lea en Marcel Bossers

Bruisende lezer,

DIT NAJAAR
STARTEN MET 

ADVERTEREN, MÉT 

SUPERVEEL EXTRA 

KORTING? Mail naar

nl@nederlandbruist.nl

of bel
076-7115340
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Brownies&downieS Asten
Koningsplein 6, Asten

0493-724900
www.browniesanddownies.nl

Op zoek naar een locatie in Asten om 
heerlijk te lunchen of gewoon even 
wat te drinken? Loop dan zeker eens 
binnen bij Brownies&downieS aan het 
Koningsplein. “Niet alleen onze broodjes 
zijn bijzonder, ook onze mensen”, vertelt 
eigenaresse Anke Joosten trots.

 Voor wie het concept van Brownies&downieS (nog) niet 
kent: “Ik omschrijf ons altijd als lunchcafé waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt werken”, begint Anke haar 
enthousiaste verhaal. “In feite is het voor hen een vorm van 
dagbesteding, maar ze zien het echt als hun werk en dat 
maakt mijn team trots en gemotiveerd.” 

   Lunchen en meer
  “Ik ga elke dag weer met heel veel plezier naar mijn werk”, 
vertelt Anke met een glimlach op haar gezicht. “Geen dag is 
hetzelfde en dat komt voor het grootste deel door het team. Zij 
maken elke dag bijzonder en dat ervaren ook onze gasten. In 
de twee jaar dat ik deze zaak nu run, hebben we al een trouwe 
vaste gastenkring opgebouwd en elke keer weten ook weer 
nieuwe mensen ons te vinden. Voor een heerlijke lunch, een 
vers gezet kopje koffi e of een lekker gebakje. Daarnaast 
verzorgen wij ook nog lunches op locatie en kun je bij ons in 
de zaak je feest vieren. Er is zo veel meer mogelijk dan je in 
eerste instantie misschien denkt…” 

‘De mensen maken het bijzonder’

BESTEL ONZE BROWNIES
NU OOK ONLINE

COLUMN/FRANCA VAN DE KERKHOF

Mijn naam is Franca van de 
Kerkhof en ik wil je graag op 

een informele, betrokken manier 
begeleiden, informeren en 

inspireren bij alles wat er komt 
kijken rondom het afscheid van 

wie je dierbaar is. 

Overrompeld door verdriet. Spijt 
omdat er te weinig werd gedaan 

met de gevoelens van hen die 
achterbleven. Spijt omdat er 

te weinig ruimte werd gegeven 
aan de eigen rol.

Ik wil niet dat jou dat overkomt.
We gaan het samen doen!

Dit werd in eerste instantie honend weggelachen. Totdat ik de foto’s liet zien van 
‘echte’ rouwauto’s en van een privé-auto die dienst kan doen als rouwauto. 
“Maar zo’n auto heb ik zelf ook”, zei een van de broers waarmee ik rondom de 
tafel zat. Alle ogen werden op hem gericht, ook die van mij. “Nee, dat ga ik niet 
doen, niet in mijn auto!” ‘‘Doe jij het maar met jouw opgeknapte Volvo’’, ging het 
vervolgens naar een andere broer toe. ‘Maar die is oranje en heeft nog een 
blauwe achterklep!’ Ik liet het even voor wat het was, maar voor ik wegging 
vroeg ik de zoon met Volvo of hij het fi jn zou vinden met zijn auto hun moeder 
op te halen in het mortuarium en haar naar huis te brengen. Dat wilde hij heel 
graag doen. Door zijn enthousiaste reactie over deze rit konden de broers niet 
achterblijven dat moeder ook op de dag van de uitvaart in deze oranje auto met 
blauwe achterklep vervoerd zou worden. ‘‘Wat zou de rest van de familie er 
eigenlijk van vinden’’? ‘‘Jammer dan, wij willen het zo’’. Ze waren unaniem 
helemaal overstag. Om er zeker van te zijn dat de kist ook echt in de auto zou 
passen zijn we samen de kist met zijn auto op gaan halen. Drie dagen heeft hij 
rondgereden met de (lege) kist achter in de auto. Zelfs naar de AH-XL.
Op de uitvaartdag reed een oranje Volvo met blauwe achterklep en met zwarte 
vlaggetjes voorop in de stoet op weg naar de begraafplaats.

Rouwvervoer op de 
uitvaartdag
Samen met zes zonen zat ik rondom de keukentafel de uitvaart van hun 
moeder te bespreken. Goed luisterend naar een opmerking over ‘‘de 
rouwauto, dat moet zeker gewoon zo’n zwarte zijn’’, reageerde ik spontaan 
met de opmerking ‘‘nee hoor, dat zou ook in je eigen auto kunnen mits die 
ruim genoeg is’’.

0499 422 134 (dag en nacht)

www.coda-uitvaarten.nl

Beste Franca,
“Erg dankbaar en zeer tevreden, hoe wij samen 
met en mede door jou afscheid hebben kunnen
nemen van ons kleine mannetje”.
Marcel en Cindy Helmond
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Salon 2.0  Specialist in haarwerken, hoofdhuid- & haarproblemen 
’t Hoogvelt, Asten  |  +31 6 3619 4803
dermasalon2.0@gmail.com  |  www.salon2punt0.nl

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

Haarverlies 
of wordt het haar dunner?

Angela Jaspers
gespecialiseerd in haarverlies, 
haarwerken en hoofdhuidproblemen

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

 

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

Nachtegaallaan 2C  Beek en Donk
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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.

-15 kg

“Ik wilde 

mijn levensstijl 

veranderen, maar 

toch lekker 

blijven eten”

BodySize Diëtistenpraktijk
Steffi e Keukens
Heuvelstraat 16, Deurne
06-28898024
www.body-size.nl

Sandra van Iersel:

Het is jouw tijd 
om te stralen

Ben jij klaar om de draad weer op te pakken na de vakantie? 
Sandra ging je voor! 

Wanneer kwam het omslagmoment?
Ik kwam terug van vakantie en mijn 
kleding paste niet meer. Ik had me in 
mijn 3 weken vakantie iets te veel laten 
gaan en was 6 kg aangekomen. Ik woog 
92 kilo, voelde me slap en futloos en ik 
zat niet lekker in mijn vel. Ik wist dat ik 
iets aan mijn leefstijl moest veranderen. 

Waarom heb je voor PowerSlim gekozen?
Ik wilde niet alleen afvallen maar vooral 
van leefstijl veranderen. Het PowerSlim 
programma is heel duidelijk. Je weet 
precies wat en hoeveel je mag eten om 
op een gezonde manier te kunnen 
afvallen. De regelmaat in het programma 
beviel me goed. Met 6 eetmomenten op 
een dag voelde ik me steeds verzadigd. 

Wat is het resultaat dat je hebt behaald?
Met PowerSlim ben ik in 5 maanden tijd 
15 kg afgevallen. En dat ging eigenlijk 

heel makkelijk. Vooral de recepten en de 
weekmenu’s waren handig. Het fi jnste aan 
alles was de steun van mijn coach. Zij stond 
altijd voor mij klaar.

Hoe bevalt deze nieuwe leefstijl?
Ik weet nu hoe ik makkelijk op gewicht kan 
blijven. Als ik nu iets eet, waarvan ik weet dat 
het niet direct de beste keuze is, kan ik 
daarna makkelijk mijn ritme weer terugvinden 
en mijn nieuwe leefstijl weer oppakken. Die 
verandering van leefstijl bevalt mij zo goed. 
Ik maak nu bewustere keuzes en ik weet 
meer over voeding dan voor ik met PowerSlim 
startte. 

Het gaat mij echt lukken om 
voortaan deze leefstijl vol te 
houden! Ik wil niet meer de oude 
Sandra worden, want nu voel ik 
me energiek en ik straal.

Kijk op www.body-size.nl 
voor een lijstje met lekkere 
receptideeën

Samen
gaan we
ervoor!
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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!
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HELMONDASTEN

DEURNE

Annaproducties speelt 
Assepoester
9 t/m 17 okt. In deze voorstelling is 
Assepoester geen meelijwekkend 
sprookjesfi guur maar een slimme 
meid die zichzelf beschermt. 
www.annatheater.nl/programma

Najaarskermis Helmond
22 t/m 27 okt. https://www.
helmondkermis.nl
 

Bluesroute Helmond
29, 30 en 21 okt. Een jaarlijks en 
gratis toegankelijk bluesfestival 
verspreid over vele binnen- en 
buitenlocaties in het centrum van 
Helmond. 
www.bluesroutehelmond.nl
 

Meest talentvolle turfsteker 
2021
Zo 3 okt, Toon Kortooms Park. De 
beste deelnemers van de online 
turfstekers-quiz strijden om de 
winst. In meerkampstijl worden 
diverse leuke turfstekers-spellen 
gespeeld. www.deurne1300.nl 

Nationaal Concours Hippique 
Asten
7 t/m 10 okt bij Manege Heijligers, 
Reeweg 3, Asten. 

Pompoendagen in Museum Klok 
& Peel 
23 t/m 31 okt, Dagelijks van 12.00 
tot 17.00 uur. Thema: We”ll meet 
again. Reserveren via 
www.museumklokenpeel.nl

Bezichtiging Standerd Molen 
Oostenwind 
Iedere woensdag- en 
zaterdagmiddag, van 13.00 tot 
17.00 uur. Molenaar Geert van 
Stekelenburg vertelt u alles over 
deze molen. Entree: vrijwillige 
bijdrage.

Het Krijsende Kerkhof - 
Halloween
Diverse data. The Hellmond 
Haunters brengen in 
samenwerking met Lunch- en 
leescafé de Bieb en Bibliotheek 
Helmond-Peel een unieke 
Halloween ervaring.  
www.facebook.com/
HellmondHaunters/

www.vanmossel.nl/ford

24/7 CONNECTED SERVICES
OMDAT JIJ ALTIJD DOOR WIL

BACKBONE 
OF BUSINESS

Adv. 1-1 Connected Services BRUIST.indd   1Adv. 1-1 Connected Services BRUIST.indd   1 01-09-2021   09:2101-09-2021   09:21
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Wat is er nu lekkerder 
dan frietjes op zijn tijd, 

een heerlijke snack of een 
wat gezondere salade?

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

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

De beste 
cafetaria 
van Asten en omstreken

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

En altijd vers! Activiteiten onder voorbehoud. 
Kijk voor een volledig overzicht 
op www.landvandepeel.nl.   Ac
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GEMERT-BAKEL

LAARBEEK

SOMEREN
Tweewekelijkse markt 
6 en 20 okt. Tweewekelijkse markt 
op het Wilhelminaplein, van 9.00 
tot 12.00 uur. 

VET Kindercabaret
27 okt, 15:00 – 17:00 uur. VET 
neemt je mee naar een magische 
rommelzolder waarin niets moet, 
maar vooral heel veel mag. 
Voorstelling vanaf 6 jaar. Theater 
de Ruchte, Someren. 
www.deruchte.nl. 

Cabaretvoorstelling Jeroens Clan
2 okt. Voorstelling, ‘Tere zieltjes’ 
door Jeroems Clan. Ons Tejater, 
Lieshout. 

Cabaretvoorstelling Steven 
Brunswijk
23 okt. Een vrouw kan heel 

Kermis op de kermis in Handel
1 t/m 4 okt. Kerkplein, Handel.

Gimmertse bokkentocht
2 okt. Proef heerlijke Bokbieren 
bij 6 verschillende horecazaken 
in Gemert: Dientje, ‘t Ridderhof, 
Gij en Ik, Rabauw, Heeren van 
Ghemert, Puuur Eten en Drinken. 

Open Atelierdagen
2 en 3 okt. Diverse kunstenaars 
stellen hun atelier open in Bakel, 
Milheeze en de Rips.

Off  the road Peelrandrit MC de 
Peelrijders
31 okt. Jaarlijkse off  road rit van 
moterclub de Peelrijders.

veel dingen ook veel beter dan 
een man. MAAR NIET ALLES! 
Voorstelling van Steven Brunswijk 
in Ons Tejater, Lieshout.

IVN-wandeling Nacht van de 
Nacht
30 okt. Wandeling voor jong en 
oud die start om 19:30 uur vanaf 
De Bimd.

IVN-wandeling
31 okt. Start om 8.30 uur bij 
IVN-gebouw De Bimd. Tijdens de 
wandeling geniet je van bomen en 
bloemen, het blotevoetenpad en 
de kruidencirkel.

Fietsdag ‘De Peelrandbreuk 
ontdekken’
Za 9 okt 11.00-17.30 uur, 
start bij Bijzonder Brabants, 
Toon Kortooms Park en De 
Ossenbeemd. Fietsroute van ca. 21 
km, met onderweg kenmerkende 
Peelrandbreuk bijzonderheden. 
Meer info: 
www.bijzonderbrabants.nl 

Expositie Deurnese kunstenaars 
Elke zaterdag en zondag in oktober 
van 10.00-16.00 uur bij de tijdelijke 
expositieruimte aan Wever 34 in 
Deurne. 

Tentoonstelling ‘Van 
Landbouwwagen tot XF’
Elke dinsdag van 19.00-21.00 uur 
en elke 2e en 4e zondag van de 
maand 14.00-17.00 uur.
Deze tentoonstelling geeft 
een fantastisch overzicht 
van de geschiedenis van het 
bekende merk DAF. Heemhuis, 
Stationsstraat 73 Deurne. 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 november de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl.
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   Kom gezellig een kijkje nemen!   Kom gezellig een kijkje nemen!
   Postelstraat  1, Someren. 0493-496670    Postelstraat  1, Someren. 0493-496670 

Knusse Knusse 
HerfstHerfst
SfeerSfeer  


