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Jouw huis in

kerstsfeer!
Dolf Jansen:
‘Ouder publiek
terugveroveren’

DECEMBER 2021 WWW.DEPEELBRUIST.NL GRATIS MEENEMEN!

Nooit meer scheren, epileren, harsen of waxen?
Wie vindt het niet leuk om lekker
verwend te worden?
• 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.

Albert van Cuijckstraat 4, Asten
06 304 073 82
www.beautysalonsandra.nl

Dát is wat de IPL-methode voor u kan
betekenen!
IPL is een ontharingsmethode die werkt door middel van een puls van
licht. De puls wekt warmte op in de haarzakjes en vernietigt deze,
waardoor er nooit meer een haartje terug kan groeien.
Deﬁnitief ontharen is op elk lichaamsdeel eenvoudig
en vrijwel pijnloos mogelijk met de IPL-methode. Het
is bovendien snel. Zo is de gemiddelde behandeltijd
voor het deﬁnitief ontharen van oksels of bikinilijn
slechts vijf minuten.
Langdurig effect
Tijdens de eerste stap worden de dode huidcellen
verwijderd en wordt de aanmaak van collageen en
elastine gestimuleerd.
In totaal heeft u zo’n acht behandelingen nodig voor
een bevredigend resultaat. Daarnaast adviseren wij
één onderhoudsbehandeling per 5-10 jaar voor een
optimaal en langdurig effect.
Voordelen van IPL-ontharing:
• nooit meer scheren, harsen, epileren of waxen
• geen ingegroeide haartjes of stoppels
• haarreductie van 80-90% na gemiddeld
acht behandelingen
• kwaliteit en optimale veiligheid
• vrijwel geheel pijnloos
• ontstekingen verdwijnen

Deal

BRUI ST

OKSEL ONTHARING (IPL OKSELS)
t.w.v. €59,00

NU VOOR SLECHTS

€25,00

RESERVEER NU VIA WWW.BEAUTYSALONSANDRA.NL MET PROMOCODE BRUIST

Hét adres voor een mooie,
nieuwe outﬁt. 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

Wij wensen u
fijne feestdagen en
een gezond nieuwjaar!
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UITGEVER Nederland Bruist B.V.
Beneluxweg 45, 4904 SJ Oosterhout
T 076-7115340 | nl@nederlandbruist.nl
www.nederlandbruist.nl
nederlandbruist
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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
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Veel mensen kijken er het hele jaar naar uit: de
decembermaand. Families en vrienden komen samen om
de feestdagen te vieren, er wordt genoten van dit
samenzijn en dat alles meestal in een huis dat speciaal
voor deze periode nog eens extra sfeervol is aangekleed.
Kun jij nog wel wat hulp gebruiken om ook jouw huis
‘decemberproof’ te maken? In deze nieuwste editie van
Bruist geven we je een aantal nuttige tips.

Omdat er deze maand dus heel veel binnenshuis gebeurt,
kunnen we ons maar al te goed voorstellen dat je ook
weleens heerlijk de deur uit wilt. Een van onze aanraders
(mits de restricties het toelaten): ga eens naar de
oudejaarsvoorstelling van cabaretier Dolf Jansen: Het Jansen
Vaccin. Dolf vertelt je er hier verderop zelf meer over.

LAND VAN CUIJK

Nog een tip voor wie er even uit wil: breng een bezoekje aan
de lokale ondernemers bij jou in de buurt. Reken maar dat
je daar de leukste cadeautjes voor onder de kerstboom
vindt. Zij blij, jij blij… iedereen blij!

GEMERT

DE PEEL
EINDHOVEN

ASTEN

Inhoud
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Foto: Ron Eskens, soowpictures.nl

HELMOND

Alvast hele ﬁjne feestdagen,

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/WONEN

Jouw huis in kerstsfeer!
Sommige mensen kijken er het hele jaar naar uit: de decembermaand. Misschien
niet eens zozeer vanwege de feestdagen, maar wel vanwege de sfeervolle aankleding
die ze hun huis voor deze feestdagen kunnen geven. Kan jouw huisook wel wat
‘december’ gebruiken? We geven je graag een paar tips.
Warm welkom Natuurlijk wil je je al meteen bij
binnenkomst in de decembersfeer kunnen onderdompelen. Begin dan ook met decoreren bij je voordeur.
Kies bijvoorbeeld voor een leuke krans aan je deur of
sier je entree op met een lantaarn of kerstverlichting.
Niet alleen leuk voor jezelf, ook je gasten zullen zich
hierdoor meer dan welkom voelen.
De kerstboom Het ware decembergevoel creëer je
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natuurlijk nog steeds met een mooie kerstboom,
gedecoreerd zoals jij deze het mooist vindt. Kun
je hiervoor wel wat inspiratie gebruiken? Breng dan
zeker eens een bezoekje aan een tuincentrum bij jou in
de buurt. Reken maar dat je hier heel veel ideeën
opdoet. Geen ruimte voor een grote kerstboom? Een
kleintje op de vensterbank kan uiteraard ook.

Open haard Behoor jij tot de gelukkigen met een
open haard in huis? Steek die dan deze maand
regelmatig aan voor een instant warm en sfeervol
gevoel. Geen open haard? Een gashaard, elektrische

haard of desnoods beelden van een smeulend haardvuur
op je tv doen ook al wonderen.

Decoratie in huis Door wat (kleine) decoratie-elementen
aan je normale interieur toe te voegen, kom je ongetwijfeld
ook in de juiste sfeer. Een paar extra kaarsen, cadeautjes
onder de kerstboom (desnoods puur ter decoratie), wat
kerstballen en lichtjes in een vaas, veel rood, goud en groen.
En het leuke is dat je hier in je eigen huis zo overdadig mee
kunt zijn als je zelf maar wilt. Er is uiteindelijk maar één
persoon die bepaalt wat jouw persoonlijke decembersmaak
is: dat ben jij zelf!
Muziek Muziek kan een sfeertje maken of breken,
dus ook de decembersfeer. Maar ook voor muziek
geldt dat smaak iets heel persoonlijks is. De een
zweert deze maand bij kerstliedjes en zingt uit
volle borst mee met Mariah Carey en Wham,
de ander moet hier niet aan denken. Geen
probleem, kies gewoon voor de muziek die
jou het meest in de decembermood brengt.

Je huis de juiste sfeer geven? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
8
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‘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
Het juiste adres voor uw prachtige

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

lingerie en badkleding. Wij worden

“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…”

enthousiast om onze vakkennis en

Brownies&downieS Asten
Koningsplein 6, Asten
0493-724900
www.browniesanddownies.nl
10

styling advies met u te delen.

Bella Donna Lingerie & badmode
Steenweg 26, 5707 CG Helmond | 06-18266847
belladonnalingerie1@gmail.com
11

LEZERSACTIE

DE WIJN SMAAKTEST

Gusteau neemt je mee op
ontdekkingstocht om jouw
favoriete wijn te vinden. Door
middel van een korte
smaaktest met duivelse
dilemma’s helpt de online
wijngids je om je eigen
smaakproﬁel in kaart te brengen.
Zodra de resultaten binnen zijn, zal
Gusteau een wijnbox adviseren. Gusteau
heeft een groot assortiment aan boxen, dus
er is altijd een wijnbox die goed overeenkomt
met jouw persoonlijke smaakproﬁel. In de
boxen zitten drie tot vijf wijntubes die elk gelijk staan aan een
glas. De boxen en de adventskalender zijn ook heel leuk om cadeau
te geven aan een ander of aan jezelf. www.drinkgusteau.com

Maak kans op een Men care
set van Misterybox.

Nieuw in Nederland: een box met premium
verzorgingsproducten voor mannen, inclusief
how-to-use informatie. Als member ontvang je
iedere 2 maanden een unieke box voor € 34,95.
Jij maakt met deze actie kans op de
eenmalige introductiebox van
Misterybox - Men care t.w.v. € 120.
www.misterybox.nl

TAG #MISTERY

LEZERSACTIE

RUDOLF’S RED
NOSE GLÜHWEIN

Ook verkrijgbaar met
witte achtergrond
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www.famconceptstore.nl
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De Manuka Honey Toothpaste
550+ van Manuka New Zealand
is een hoogwaardige tandpasta
gemaakt van 100% natuurlijke
ingrediënten, waaronder rauwe
Manuka honing. Naast de
reinigende factor heeft de
tandpasta ook een frisse
muntsmaak die je de hele dag
door fris laat voelen.
www.manukahoning.nl

Deze Good4Fun giftcard ter waarde van € 25,- is
fun om te geven en krijgen! Circuit rijden, parfum,
apart uitgaan en eten, unieke overnachtingen, sieraden,
fashion en alle fun die er is. Online shoppen en te
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, veilig en
origineel. www.good4fun.nl TAG #GOOD4FUN

Doe
mee en
win

LEZERSACTIE

WIN een armband van Bockx
Bockx armbanden Dutch, design en
handgemaakt! De armbanden van Bockx zijn
stoer, stijlvol en tijdloos. Het zijn echte eycatchers
van topkwaliteit. Ze zijn gemaakt van 100%
natuurlijke edelstenen en Sterling zilver. Iedere
armband wordt op maat gemaakt. Get beaded by
Bockx. www.bockx.nl TAG #BOCKX

december

Oesterschelpen stijlvol in een
lijst een exclusief accessoire in
uw interieur.
De oesters kunnen ook
gepersonaliseerd worden
met naam, datum of
bijzondere tekst.

Let's make
it special

HONING
TANDPASTA

Maak kans op
Good4fun giftcard

Geniet van

OESTERSCHELPEN IN LIJST
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Gemaakt van Spaanse druiven en
winterse kruiden en likeuren en dit
alles in een 'ugly' winterse trui.
Dankzij het artisanale proces proef je
de warmte van Spanje. De handgeselecteerde kruiden als kaneel,
kruidnagel en anijs zorgen voor een
uitgesproken karakter. www.jumbo.com

VERANTWOORD BIER

Lowlander Botanical Beers staan niet alleen bekend om hun
lekkere biertjes die gebrouwen worden met Botanicals, maar ook
om hun trotse lidmaatschap aan de ‘1% for the planet’
beweging. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun acties. Voor
elk van deze biertjes plant Lowlander zeegras in het
waddengebied om zo klimaatverandering tegen te gaan. Het
bier heeft een subtiele kick van citroengras, is glutenvrij en
wordt ook verkocht als non-alcoholische variant. www.
lowlander-beer.com
13
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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. de TAG
bij de lezersactie naar
prijsvraag@nederlandbruist.nl.

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

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
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 mooie
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

COLUMN/FRANCA VAN DE KERKHOF

Een laatste bloementuin
Tegenwoordig wordt steeds vaker aan mensen verzocht een onverpakte
bloem mee te nemen naar de afscheidsceremonie. Deze losse bloemen
worden vaak in vazen gezet die we rondom de kist zetten. Of soms
worden deze losse bloemen op de kist gelegd vooraf aan de ceremonie.

Mijn naam is Franca van de Kerkhof
en ik wil je graag op een informele
en betrokken manier begeleiden bij
alles wat er komt kijken rondom het
afscheid van wie je dierbaar is.

Vaak overrompeld door verdriet en
door het onbekende dat op je af
komt, kun je vast komen te zitten in
de vaak beperkte
opties die we kennen.
Hierbij kan ik je informeren en
inspireren over de mogelijkheden,
zonder beperkingen en mét ruimte
voor eigen inbreng.

Maar een echte bloementuin om je geliefde heen kun je creëren met de
bloemenband.
De bloemenband is een zorgvuldig genaaide band voorzien van aaneengesloten
lusjes die je om de kist of mand bindt. Daar kunnen de losse bloemen
ingestoken worden. En dan het liefst een overpakte bloem. Zie je het al voor je;
100 mensen met een bloem die door de bloemist stevig is ingewikkeld in zo’n
doorschijnend folietje met ﬂink wat plakband. Een karwei om ze allemaal van
dat omhulsel te verlossen.
Nog persoonlijker maak je het met een bloem uit eigen tuin. Maar dat lukt niet
in ieder seizoen.
En met het oog op duurzaamheid is dit een mooie vervanging van al die
bloemstukken gestoken in oase op plastic bakjes.
Zeg nou zelf, dit is toch PRACHTIG!

Zo kunnen we samen een afscheid
vormgeven dat past bij jullie.

0499 422 134

(dag en nacht)

www.coda-uitvaarten.nl
www.opbaarhuisjes.nl
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DITJES/DATJES

Vroeger werd de schoen gezet in kerken en
de opbrengst werd aan de armen gegeven.
St. Nicholas liet een zak met goud door
een schoorsteen vallen. De zak viel in een
schoen die toevallig bij de open haard aan
het drogen was. Op 14 december is het foute
kersttruiendag!
In Canada heeft de Kerstman
zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0.
De kerstkalkoen verscheen voor het eerst
bij Engelse diners in de 16e eeuw.
Coca Cola is verantwoordelijk voor het
uiterlijk van de Kerstman zoals wij hem nu
kennen. In november en december geven
we het meest aan goede doelen.
17
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Schhtsen
IN HELMOND

• 9 DECEMBER - 9 JANUARI •
M A R K T, H E L M O N D

EEN SFEERVOLLE SCHAATSBAAN
OP DE MARKT IN HELMOND
= WINTERBAR =

= SCHAATSVERHUUR • KERSTMARKT =

= BAVARIAN CURLING • DISCOSCHAATSEN =
= SCHOOLSCHAATSEN • PEUTERSCHAATSEN =

MEER INFO EN OPENINGSTIJDEN:

18
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Last van jeuk of
schilfertjes?
Heb jij medische klachten aan de hoofdhuid?
Dit kan een voorteken zijn van eczeem, psoriasis
of zelfs huidkanker die aanzienlijke problemen
kunnen geven. Bij Salon 2.0 kan je terecht met al
je hoofdhuidproblemen.

D

AGJE UIT

TWENTE LIGHT

Angela Jaspers
gespecialiseerd in haarverlies,
haarwerken en hoofdhuidproblemen
Salon 2.0 Specialist in haarwerken, hoofdhuid- & haarproblemen
’t Hoogvelt, Asten | +31 6 3619 4803
dermasalon2.0@gmail.com | www.salon2punt0.nl
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www.silkbeautynails.nl - info@silkbeautynails.nl 06 37 23 05 87
Nachtegaallaan 2C Beek en Donk

"Nog één verhaaltje dan?", vraagt
Sara (9) aan haar opa. "Een heel
bijzonder verhaal", knikt opa, en hij
begint te vertellen over de
bevrijding van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog. Sara is
geraakt door opa's verhaal en
droomt die nacht realistischer dan
ooit. De hele wereld is magisch
verlicht. Ze ziet de militairen waar
opa over vertelde, maar ook
allemaal wilde dieren, bloemen en
wolken. Nog nooit was de wereld zo
mooi. In die wereld neemt Sara je
deze winter mee op Vliegveld
Twente, waar honderden
lichtobjecten van 2 december tot
en met 27 februari het verhaal van
de vrijheid vertellen.
Meer info: www.twentelight.nl

BINNEN/BUITEN

Eindelijk heeft Soof haar leven lekker op
de rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt
prima en de kinderen zijn groot en klaar
om uit te vliegen. Soof houdt als
vanouds alle ballen in de lucht, voor
iedereen. Op het moment dat ze slecht
nieuws krijgt, komt dochter Sacha thuis
en stelt haar verloofde voor. Soof grijpt
het huwelijk van haar dochter met twee
handen aan om haar kop in het zand te
steken. Soof moet leren zelf ook eens
hulp toe te laten, dat haar familie van
G en dat ze die hulp waard is.
E haar
F houdt
SOOF 3 is vanaf 9 december te zien in
L de
Mbioscoop.
N
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Vrijblijvend advies van
onze cosmetisch arts?
Boek dan nu een gratis
afspraak.

FILMPJE KIJKEN
SOOF 3

T

U

BOEKJE LEZEN ANNA ENQUIST
Componiste Alice Augustus heeft van het
Koninklijk Symfonie Orkest de opdracht
gekregen om een stuk voor een groot orkest
te componeren ter gelegenheid van het
aanstaande jubileum. Ze verkeert op het
toppunt van haar kunnen en haar artistieke
ambities drijven haar tot misschien wel een
magnum opus. Ze wordt beschouwd als een
belangrijk componist, maar vrijwel niemand
weet dat ze onder pseudoniem haar geld
verdient met het schrijven van platvloerse
reclamedeuntjes. Wat ook niet helpt: het
meezeulen van een moeilijke jeugd en een
woelig liefdesverleden. En ondertussen tikt en
dwingt de tijd. Alice is bijna veertig een heeft
een knellende kinderwens. SLOOP van Anna
Enquist is vanaf 14 december verkrijgbaar.
21

Sandra van Iersel:

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.

Het is jouw tijd
om te stralen

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.

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

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.

-15 kg
“Ik wilde
mijn levensstijl
r
veranderen, maa
toch lekker
blijven eten”

Samen met je coach
naar een blijvend,
gezond gewicht
Ik ben Stefﬁe 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.

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.

heel makkelijk. Vooral de recepten en de
weekmenu’s waren handig. Het ﬁjnste 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 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.

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.

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.

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

BodySize Diëtistenpraktijk
Steffie Keukens
Heuvelstraat 16, Deurne
06-28898024
www.body-size.nl
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Kijk op www.body-size.nl
voor een lijstje met lekkere
receptideeën
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Samen
gaan we
ervoor!

Wat wens jij voor
jouw krullen?
Krullen hebben verschillende variaties, van
Afro-kroes tot een lichte beweging in het
haar en van een grote bos tot ﬁjn krullend.
Wat zijn jouw wensen voor jouw krullen?
Met de Curlsys-techniek kan er meer krul en volume
worden gegeven of de krul kan verzwaard worden, zonder
deze uit te dunnen. Jouw haar krijgt twee keer meer krullen
en volume. Onzichtbare krullen worden zichtbaar. Een
uitgezakte permanent komt weer tot leven. Curlsys wordt in
nat haar geknipt, met verschillende methodes en scharen.
De Devacut-techniek wordt in droog haar geknipt (de klant
komt met gewassen/schoon haar zonder elastiekje). Er wordt
gekeken naar de natuurlijke haarstructuur, dikte, lengte en
hoe het haar valt en opkrult. Het knippen in droog haar geeft
het voordeel dat je ziet hoe het valt, vooral bij sterk krullend
haar. De devacut pas je toe bij sterker krullend haar.
Bij beide methodes wordt het haar lok voor lok geknipt en
wordt tijdens de knipbehandeling een diepverzorgend masker
aangebracht. Volg jij de CG (curly girl) methode al of wil je
meer advies? Wij helpen je graag!

Kleuren en herstellen
Voor het kleuren van je krullen kunnen we een zeer mooie
techniek aanbrengen, bijvoorbeeld blonde plukken die exact
in je krul vallen. Verder kun je bij ons terecht voor een
detoxbehandeling om alle negatieve resten uit je haar te halen
of voor een herstelbehandeling van jouw haar.

Neem voor meer informatie eens vrijblijvend contact
met ons op.

OOSTENDE 18, HELMOND | 0492-524859
WWW.HAARDOORSASKIA.NL
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Uw voeten, onze zorg!
Mensen prettig lopend en tevreden weer de deur uit laten gaan, dat is al 32 jaar
het streven van voet- en schoenkundig schoonheidspedicure Gerda Vereijken.
Vanuit haar salon aan huis in Lieshout zet zij zich dan ook vol enthousiasme in
voor iedereen die bij haar in de behandelstoel plaatsneemt.
“Voeten staan al van jongs af aan centraal
in mijn leven”, begint Gerda haar verhaal.
“En nog steeds is het mijn passie om
mensen te helpen die problemen hebben
met hun voeten. Ik heb dan ook geen
gewone pedicuresalon, maar een voet- en
schoenkundig pedicuresalon, zodat ik ook
echt wat voor mensen met probleemvoeten
kan betekenen.”

niet tot uitsluitend het behandelen van het
probleem. Ik eindig namelijk altijd met een
voet-beenmassage om te zorgen dat de
spieren ook weer lekker los zijn als je weer
naar huis gaat.”
En wil je eenmaal thuis je voeten ook nog
wat extra zorg en aandacht geven, dan kan
dat met de natuurlijke crèmes en producten
uit Terschelling die Gerda in haar salon
verkoopt.

Of je nu komt met een mycose-nagel
(kalknagel) of een likdoorn, een ingegroeide
nagel of veel eelt, Gerda neemt in haar
salon voor iedereen uitgebreid de tijd. “Hoe
moeilijker de voet, hoe groter voor mij de
uitdaging om ook die persoon weer lekker
te laten lopen. Dat maakt mijn werk ook zo mooi. Ik kan
mensen écht helpen door hun probleemvoeten effectief en
doelgericht te behandelen. Met veel persoonlijke aandacht,
maar toch ook professioneel en zakelijk. Bovendien staan
ook gelijkwaardigheid en vertrouwen bij mij zeer hoog in het
vaandel. Daarnaast beperk ik mij tijdens een behandeling

De salon van Gerda is ‘s maandags en
dinsdags zowel overdag als ’s avonds
geopend en
woensdag in de
ochtend. “Ik werk
uitsluitend op afspraak om alle
voeten ook echt de tijd te geven
die ze verdienen.” Benieuwd of
Gerda ook iets voor jouw voeten kan
betekenen? Maak dan zeker eens
een afspraak.

Voet- en Schoenkundig Schoonheidspedicure Gerda Vereijken
Eigenaar: Gerda Vereijken | Roeklaan 1A, Lieshout | 0499-421723
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Dolf Jansen:

‘Het oudere publiek blijft nog weg.
Dat moeten we terugveroveren’
Cabaretier Dolf Jansen besluit ook dit jaar met een gloednieuwe
oudejaarsvoorstelling: Het Jansen Vaccin. Hoewel zijn zalen weer bijna vol zitten,
ziet Dolf dat er nog steeds een belangrijke groep mist. “Verspreid door mijn zalen
zag ik voorheen altijd oudere echtparen, maar dat is nu veel minder.”
“Tot mijn vreugde heb ik een heel gemêleerd
publiek. Jonge stellen, gezinnen met kinderen
en het oudere publiek van 60, 70 en 80 jaar. Ik
heb heel veel lol in het feit dat er tussen de
scholieren en studenten ook zeventigers en
tachtigers zitten die net zo hard meegaan op wat
ik ze voorschotel. Voor mij is die breedte in het
publiek heel belangrijk”, vertelt Dolf.

gejuich op. Er is vreugde dat het weer kan en
mag”, vertelt hij. De toeschouwers zijn blij,
maar de theaters leven nog steeds in onzekere
tijden. “Nu is het belangrijk om de zalen weer
te vullen en overeind te houden. En mensen die
twijfelen duidelijk te maken dat ze veilig kunnen
komen.”
Meer empathie en medemenselijkheid
Tot slot hoopt de cabaretier dat iedereen zijn
‘Jansen Vaccin’ wil nemen. “Als dat bij je in de
arm wordt gezet, dan loop je met meer
empathie en medemenselijkheid naar buiten”,
besluit hij.

De comedian merkt dat sinds de coronapandemie
zijn publieksamenstelling wel is veranderd. “Het
oudere publiek blijft nog weg. Dat moeten we
terugveroveren”, legt hij uit.
Terug in het theater
Dolf voelt dat er bij het publiek veel meer
beleving is dan voor de coronacrisis. “Ik benoem
dat bewust in die eerste minuten: ‘Lieve mensen,
we zijn terug in het theater’. Dat levert altijd
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Dolf trekt tot eind 2021 met zijn programma
Het Jansen Vaccin door het land. Kijk op
theater.nl voor de speellijst.

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

L M N
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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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Activiteiten in het Land van de Peel

DECEMBER 2021

THE NEW FIESTA VANAF

€19.905

www.vanmossel.nl/ford

30

HELMOND

ASTEN

Schaatsen in Helmond

Rommelmarkt in Hart van

9 dec. t/m 9 jan. Schaatspret

Heuze Heusden

midden op de Markt in Helmond

12 dec, 09.00 -15.00 uur. Indoor

centrum! De baan is in deze

markt in Hart van Heuze, Pastoor

Puur Sangh, Asten

periode de hele dag geopend en er

Arnoldstraat 3 in Asten-Heusden.

S.S.P.A. Springwedstrijden voor
paarden Kerstconcours

is een overdekt winterterras met
op zondagen ook een sfeervolle

Winterconcert AGK

27 t/m 30 dec. In manege

kerstmarkt.

Puur Sangh Asten

Heijligers wordt een vierdaags

www.schaatseninhelmond.nl

12 dec. Het koor wordt begeleid

indoor springwedstrijd in diverse

door pianist Ad Broeksteeg en

klassen gehouden. Hippisch Parc

Huis van de Kerstman

Ton Slegers interim-dirigent heeft

Asten, Reeweg 3, Asten.

8 t/m 24 dec. De kerstman opent

de algemene leiding. Toegang is

www.manege-heijligers.nl.

in de Elzaspassage zijn huis voor

gratis, vrijwillige bijdrage welkom.

iedereen die eens een kijkje wil

Aanvang 15.00 uur in H. Maria

nemen.

Presentatie Kerk, Kerkstraat Asten.

www.kerststadhelmond.nl

www.puursangh.nl

Het echte kerstverhaal - door

Koopzondag in Asten

‘Topstukken uit de Collectie’

Toneelgroep Vreemd Beest

19 dec. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn

Hele maand van wo t/m zo 12.00-

15, 17, 18, 19 dec.

de winkels open in het centrum

17.00 uur. Bekijk de topstukken

Familievoorstelling Het is Kerst.

van Asten, volledig in gezellige

in vier stromingen: het realisme,

Annatheater Helmond.

kerstsfeer.

het impressionisme, De Stijl en

DEURNE
Tentoonstelling

www.annatheater.nl

het kubisme. Museum De Wieger,
Prinsenbal De Peelvrujters in

Oude Liesselseweg 29 Deurne.

Asten-Heusden

www.dewieger.nl

18 dec. Aanvang 20.00 uur in De

Schaatsbaan Helmond, De Vaste Clique

Pandoer, Vorstermansplein 24

Kerst-Theatershow

in Asten-Heusden. Entree gratis.

Natasja & Edwin

Organisatie: Peelvrujters.

Vr. 17 dec. 20.30 uur. Show

Tel.: 0610306739

voor jong en oud met mooie
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Kun jij van al het snoepgoed
AFBLIJVEN tijdens de feestdagen?
Sinterklaas is weer in het land, samen met al zijn pieten en daarmee de pepernoten, taaitaai en
chocoladeletters die ook om de hoek komen kijken. Voor veel mensen is
dit een stressvolle periode. ‘Zou het dit jaar wel lukken om van
al dat snoepgoed af te blijven?” Vooral als je kinderen
thuis wonen is dit moeilijk, dan ligt de snoeplade vaak vol met
lekkers en is de verleiding groot om er even in te duiken
en van te genieten.
Tegenwoordig liggen de schappen in oktober al vol en kun je er dan ook
bijna niet omheen. Gezelligheid wordt geassocieerd met eten. In deze tijd
van het jaar staat er dan ook vaak een schaaltje pepernoten of een kopje
chocolademelk bij visite op tafel.
Moet je dan van al dit lekkers afblijven? Nee! Jezelf verbieden dit te eten
werkt namelijk averechts, maar laat je niet te veel gaan. Feestdagen
betekenen niet automatisch dat je jezelf vol moet eten. Van tevoren denk
je: oké ik neem één stukje chocolade en twee pepernootjes,
maar zodra je hieraan hebt toegegeven is de rem er
vaak al af en wordt dat één héle chocoladeletter.
Met mate wat lekkers eten is de oplossing, maar hoe pas je deze balans
toe in het dagelijkse leven? Mij helpt het om goed te eten, zodat ik geen
honger heb. Ik start dan ’s ochtends met een maaltijdshake waarmee ik
de dag goed start en hierdoor minder behoefte heb om te snoepen.
De MKBM Meal Shake is nu verkrijgbaar met gratis vetmeter!

Liefs, Fajah Lourens
Voor meer informatie, kijk op:
https://mkbmshop.com/products/mkbm-meal-shake-vegan-cookies-cream

Activiteiten in het Land van de Peel

BLOG/FAJAHLOURENS

verhalen over een ‘Leven vol

Kerstevent Gemert

Winterbosfair Aarle-Rixtel

Muziek’. Verpakt in een sfeervolle

19 dec. Dit jaar de 10e editie met

12 dec. In het kerstbomenbos

kersteditie met prachtige

nog meer entertainment, muziek,

rondstruinen tussen de kraampjes.

evergreens. Meer info en tickets:

beleving en veel kramen. Op het

Gratis entree. 12:00 – 17:00,

Cultuurcentrum Deurne

traject Nieuwstraat, Kerkstraat en

Scheepstal 3, Aarle-Rixte.

Martinetplein 1, www.ccdeurne.nl

Ridderplein van 12 uur tot 17.00
Ameezing Aarle

uur.
IJsfestijn Deurne

18 dec. Een nieuw muzikaal

17 dec. t/m 9 jan. IJspret in Deurne

Kapellekeswandeltocht in de

evenement op het kerkplein.

op de Markt. Je kunt er schaatsen

griebelgrauw

Kaarten kosten €12,50. Aanvang

en er worden leuke activiteiten

19 dec. Voor de 8e keer

vanaf 19:00 uur.

op het ijs georganiseerd. Kijk voor

organiseren de boeren en

meer info en het programma op

tuinders van Gemert-Handel een

www.ijsfestijn.nl

wandeltocht in de schemering.
De gehele tocht is verlicht met

SOMEREN

GEMERT-BAKEL

kaarsjes en voert langs mooie

Jubileumproductie: ELF de

kapelletjes in Gemert. Start

musical

tussen 15.30 en 17.30 uur bij het

22, 28 en 29 dec. ELF is een

Winterpleinfestijn Gemert

Boerenbondsmuseum.

vrolijke kerstmusical en

18 dec t/m 9 jan. Een schaatsbaan

de jubileumuitvoering van

met diverse activiteiten in het

Toneelvereniging Crescendo.

LAARBEEK

Boerenbondsmuseum te Gemert.
www.winterpleinfestijn.nl

www.deruchte.nl

Gala der Spartanen Beek en

Tweewekelijkse markt

Winterfest Bakel

Donk

1, 15 en 29 dec. Tweewekelijkse

16 t/m 19 dec. Met op zaterdag

10 dec. Cabaretgroep TADAA

markt op het Wilhelminaplein, van

de grote feestavond met een top

verzorgt de presentatie.

9.00 tot 12.00 uur.

band en DJ’s en op zondag een

Topkletsers Hans Verbaarschot,

speciaalbierfestival met eetkramen

Ton Brekelmans, Frans (Ciske)

en een vinyl DJ. St.Wilbertsplein in

Bevers en Dirk Kouwenberg staan

Bakel.

garant voor humor.

Activiteiten onder voorbehoud.
Kijk voor een volledig overzicht
op www.landvandepeel.nl.

Kaarten €13,00.
www.sparta25.nl
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Tips voor een

stralend kerstkapsel
De feestdagen komen eraan, en zo dus ook de chique outﬁts.
Maar het kan toch zeker niet, dat het je aan een stralend kapsel ontbreekt?

2021 is bijna voorbij. Maar wat er in
de wereld gebeurt, is nog lang niet
voorbij. Waar staan we nu en waar
gaan we naartoe?

Half-top knot
Houd je look eenvoudig en stijlvol met de klassieke maar toch
moderne ‘half-top knot’. Krul de losse haren voor een
onvergetelijke look. Het enige dat je nodig hebt is een
haarelastiekje, haarspelden en wat texturerende spray.

Vragen om over na te denken. Wat staat er
op jouw wensenlijst? Tijd voor bezinning.

Grote krullen en sexy golven
Maak je look af met volumineuze krullen of sexy golven. Wil je
iets extra’s, probeer dan een klein deel van het haar vast te
zetten met een haaraccessoire. Het enige dat je nodig hebt
om deze look te bereiken is een krultang van twee inch.

Het leven is een avontuur om te ondergaan,
een mysterie om te ontdekken, een kans om
te benutten, een uitdaging die we moeten
aangaan. Het leven is zowel de reis als de
bestemming. Het leven is zo mooi.
Ontwaak, leef.

Ballerina knot
Een ballerina knot is een gemakkelijke manier om je hele look
samen te brengen. De sleutel tot deze stijl is om de randen
strak te houden, maar de knot een beetje los. Op die manier
heeft je look nog steeds die natuurlijke en moeiteloze ﬂair.

Om het nieuwe jaar te beginnen met
positieve kracht en inspiratie, begin ik in
januari met het Leef Je Mooiste Leven
Jaarprogramma 2022. Alle info vind je op
mijn website.

Slanke hoge paardenstaart
Een slanke, hoge paardenstaart kan elke outﬁt onmiddellijk
naar een hoger niveau tillen. Overweeg dit kapsel voor de
feestdagen wanneer je op zoek bent naar een scherpe maar
minimale algehele look. Voeg een druppel haarolie toe om
opvliegers glad te strijken en je bent klaar om te gaan.

Ik wens je alle goeds, veel geluk en liefde.
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LOOKING/GOOD
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~ MeditationMoments.nl ~
Meditaties voor elk moment van de dag
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Your gift FOR A X-MAS MOMENT
Wat hebben we een veelbewogen jaar achter de rug. Een jaar waarin
de gevolgen van COVID-19 nog steeds voelbaar zijn. Veel gezinnen zijn
getroffen door werkloosheid en leven in een onzekere periode. Dit raakt
met name de kinderen uit deze gezinnen. Niet alle ouders zijn in staat om
cadeautjes te kopen en hun kinderen een onbezorgd kerstfeest te geven.

A X-mas Moment: 1.500 pakketten!
Ook dit jaar willen we kerstmaaltijden uitdelen. Op vrijdag 17 december voorzien we van 16.00 tot 20.00 uur
maar liefst 1.500 mensen van een Kerstafhaalmaaltijd en een goedgevuld kerstpakket. Kinderen tot 12 jaar mogen
zaterdag 18 december genieten van een middag met volop spel, eten, drinken en cadeautjes.

Hoe helpt u mee?

Heeft u vragen?

1. Ondersteun ons ﬁnancieel: 1.500 maaltijden en
pakketten uitdelen is een kostbare onderneming.
Elke gift telt! U kunt uw bijdrage overmaken naar
NL53 RABO 0159 039 525 t.n.v. Victory
Outreach Rotterdam o.v.v. Gift Kerst 2021.
Of geef gemakkelijk via onze website
www.vorotterdam.nl/geven.

Neem dan contact met ons op.

2. Ondersteun ons materieel: er is een lijst
beschikbaar van de spullen die we nog nodig
hebben om deze twee dagen tot een succes te
maken.

We zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-840 48 962 of
06-471 61 481 en via e-mail backofﬁce@vorotterdam.nl.

Namens ons, de vele daklozen, minderbedeelden en de
kinderen die we gaan bereiken: hartelijk dank voor uw hulp!
Met vriendelijke groet,

Jerry en Xannelou Mendeszoon en
het leiderschapsteam
N.B. Victory Outreach Rotterdam is een ANBI.
Uw ﬁnanciële gift is onder voorwaarden ﬁscaal aftrekbaar.

3. Word vrijwilliger: we hebben extra handen nodig
om deze dagen succesvol te laten verlopen.
Registreer u via backofﬁce@vorotterdam.nl.
Let op: dit jaar kunt u alleen als vrijwilliger
meehelpen als u van tevoren geregistreerd bent
en de brieﬁng heeft bijgewoond.

Draagt u ook uw
n
steentje bij aa
?
Gift Kerst 2021
.
de
co
Scan de QR

Ook de dak- en thuislozen hebben het zwaar doordat ze in de maand
december extra getroffen worden door eenzaamheid. De afgelopen 26 jaar
heeft Victory Outreach Rotterdam tijdens het Kerstfeest altijd succesvol
uitgereikt naar de daklozen en minderbedeelden. Vorig jaar hebben
we zelfs meer dan 1.000 mensen mogen trakteren op een heerlijke
uitgebreide afhaalmaaltijd met daarin ook een boodschap van Jezus:

Er is hoop!

MIJNSHERENPLEIN 9, ROTTERDAM • CONTACT@VOROTTERDAM.NL • T: 010-4665905 • WWW.VOROTTERDAM.NL
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PUZZELPAGINA

Maak kans op deze ﬂes

Kraken rum SodaStream
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bruiswater
toestel

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

Maak in slechts
enkele seconden van
gewoon kraanwater
heerlijk bruiswater.

Zoek de zes letters in BRUIST!

9
2
3
8
1
7
5
9
6

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
Y rust.
De oplossing van vorige maand was woning.
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 2-9-2.
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water
smaakje
genieten
bruisend

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 januari 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 januari de oplossing in op onze site:
www.depeelruist.nl.

November is de maand waarin het steeds
duidelijker wordt dat de winter echt niet
lang meer op zich laat wachten. Kom dus
maar op met die dikke truien en zachte
plaids waaronder je je heerlijk kunt
nestelen op de bank. En wat kun je nu
het beste doen tijdens het cocoonen?
Natuurlijk, lekker (online) bladeren
door deze editie van Bruist en
puzzelen voor mooie prijzen.
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Maak kans op een

Knusse
Kerst
Sfeer
Kom gezellig een kijkje nemen!
Postelstraat 1, Someren. 0493-496670

