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Andere voorbeelden zijn afvallen, het 
wegnemen van stress, eetstoornissen, 
verslaving, gebrek aan zelfvertrouwen, 
angsten of bijvoorbeeld een burn-out. 
“In principe is hypnose effectief bij bijna 
alle problemen die het onderbewustzijn 
aanstuurt, oftewel die – simpel gezegd 
– ‘tussen de oren zitten’.” Bij Hypnose 
Praktijk Eindhoven gaan ze over het 

algemeen uit van één sessie. “Meer is vaak ook niet 
nodig per issue”, legt Mike uit. “Doordat wij meestal 
werken met directe hypnosetechnieken, gaan we 
direct naar de kern en lossen we het probleem op 
met bijna honderd procent kans op succes en een 
blijvende verandering. Zolang je het zelf maar echt 
wilt! Ons doel is om onze cliënten op een eerlijke 
en vertrouwde manier te helpen en ze weer in hun 
kracht te zetten.”

De eerste stap naar 
blijvende verandering

Hypnose zweverig? Integendeel! Dat bewijzen ze wel bij Hypnose Praktijk Eindhoven. 
“Wij staan juist met beide benen op de grond”, vertelt Mike de Wolf die samen met 

Petra Boelens de praktijk runt. “De goede resultaten die wij inmiddels alweer jaren boeken vormen 
het grootste bewijs van het feit dat wat wij doen ook echt werkt. Net als de vele doorverwijzingen 

van praktijkondersteuners, psychologen en psychiaters die aangeven dat wij een
 goede aanvulling zijn op de geestelijke zorg.”

Voor wie geen duidelijk beeld heeft 
van wat hypnose nu precies is, 
omschrijft Mike het als een staat van 
diepe ontspanning, tussen wakker 
en slaap in. “In deze staat ga je 
naar het onderbewustzijn en ben 
je ontvankelijk voor de gewenste 
veranderingen. Met de nadruk 
op gewenste, want we kunnen 
alleen dat bereiken wat jij echt wilt. Klop je bij ons 
bijvoorbeeld aan voor hulp bij het stoppen met roken, 
maar wil je eigenlijk helemaal nog niet stoppen, dan 
zal dat ook via hypnose niet lukken. Daar zijn wij van 
tevoren ook altijd heel duidelijk en eerlijk over.”

Eén sessie is vaak genoeg
Stoppen met roken is slechts één van de voor-
beelden van wat hypnose voor je kan doen. 

Hypnose Praktijk Eindhoven  |  Weegschaalstraat 3, Eindhoven  |  tel. 06-55392171 (Mike) / 06-25424468 (Petra)
Eigenaren: Mike de Wolf en Petra Boelens  |  www.hypnosepraktijkeindhoven.nl

BRUISENDE/ZAKEN

ALS JE ECHT WILT
LOSSEN WIJ HET 

PROBLEEM OP!



Voor ieder wat wils, laat u inspirerenKeukenstudio FO
Kanaaldijk-Noord 5B, Eindhoven

040-7370200
Info@keukenstudio-fo.nl
www.keukenstudio-fo.nl

keukenstudio_fo

Ieder zijn vak, voor ons 
het keukeninterieur! 
Wij zetten ons elke 
dag in met Brabantse 
gezelligheid, een fl inke 
dosis creativiteit en 
persoonlijke aandacht 
voor uw droomkeuken. 
Het kopen van een 
keuken doet u namelijk 
niet dagelijks, ontzorgen 
staat voorop. 

PASSIE VOOR KEUKENS

Voor ieder wat wils, laat u inspireren

Bent u 

geïnteresseerd?

Bezoek de website 

OF maak een 

vrijblijvende
afspraak.

KEUKENS

WERKBLADEN

BIJKEUKENS

3D ONTWERP

INTERIEURSTYLING

In onze showroom is 

het allemaal te zien; 

natuursteen, dekton, 

keramiek, composiet 

maar ook kunstof. 

Dikke, dunne, lichte 

en donkere bladen. 

Wij vertellen je graag 

alle ins en outs van 

de verschillende 

materialen zodat u de 

keuze maakt die het 

beste bij u past. 
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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

Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.
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Bruisende lezer,

Het voorjaarszonnetje schijnt, alles staat in bloei en 
iedereen is vrolijk. En jij… stapt in je auto. Iets klopt er 
niet aan dit plaatje. Het kan natuurlijk zijn dat je echt je 
auto nodig hebt, maar als het ook maar even kan, raden 
we je aan om de fiets te pakken. Waarom? Dat lees je 
verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Helaas is fietsen niet altijd mogelijk. Zo zullen Yentl 
Schieman en Christine de Boer van het duo Yentl en de 
Boer vast niet naar al hun voorstellingen de fiets kunnen 
pakken. Maar ze hebben de afgelopen tijd wel geleerd dat 
optreden net zoiets is als fietsen: je verleert het nooit en het 
blijft leuk, zoals je kunt lezen in het bruisende interview dat 
we met dit duo hadden.

Of al onze bruisende ondernemers op de fiets naar hun 
werk gaan, durven we niet te zeggen. Maar we weten wel 
dat ze overlopen van enthousiasme en hun verhalen maar 
al te graag met jullie delen. Benieuwd naar deze verhalen? 
Blader dan snel verder en lees ze zelf!

Lea en Marcel Bossers
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HOUD JE CONDITIE 
OP PEIL EN GA 
LEKKER FIETSEN!
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BRUIST/BODY&MIND

We weten allemaal dat fi etsen goed is voor je gezondheid en ontspanning. Maar 
wist je ook dat jongeren steeds meer fi etstochten maken? Wat eerder als stoffi g 
en saai werd gezien, gaat nu door het leven als een trendy sport. Dus haal die 

tweewieler uit de schuur en trek eropuit.

dat laatste kilootje nog vóór de zomer verliezen. 
Heb je moeite met discipline? Trek er samen met 
vrienden op uit of geef je op voor spinninglessen bij 
een sportschool. Je zult merken dat je conditie en 
uithoudingsvermogen verbeteren en je been spieren 
sterker worden.

MENS, ERGER JE NIET Na een drukke 
werkdag stap je snel in de auto om op tijd bij je 
avondactiviteit te kunnen zijn. Voor je rijdt iemand 
langzamer dan de toegestane snelheid en je merkt 
dat je geïrriteerd raakt. Als je dan eindelijk op de 
snelweg bent, beland je tot overmaat van ramp 
ook nog eens in de fi le. Herkenbaar? Een goede 
manier om jezelf te kunnen ontspannen na een 
werkdag is met - je raadt het al - fi etsen. Heb jij de 
mogelijkheid om naar je werk te fi etsen? De zomer 
is in aantocht, waarom niet? Het is bewezen dat je 
door te fi etsen, en door te sporten in het algemeen, 
je werk eerder los kunt laten en je beter kunt 
concentreren. Start vandaag nog!

Heb jij het idee dat er alleen maar recreatief wordt 
gefi etst door ouderen op een wollen zadelhoesje? 
Dan heb je het echt verkeerd. Als je om je heen 
kijkt, zie je steeds meer jongeren met een helm 
op door de straten racen. Geïnspireerd door 
de wielrenners van de Tour de France of door 
de instructeurs van de spinninglessen is het 
een uitdaging de conditie op peil te houden 
en het tempo te verhogen. Maar ook als je 
het iets minder fanatiek wilt aanpakken, kan 
fi etsen op een rustiger niveau een interessante 
bezigheid zijn. In plaats van de stille polders en 
natuurlandschappen bewonderen, kun je ook 
gewoon het bruisende leven opzoeken. Denk 
bijvoorbeeld aan mountainbiken door de grotten 
van Valkenburg of een mooie fi etsvakantie.

LAATSTE KILO’S ERAF Dertig minuten per 
dag bewegen is goed voor je en steeds meer 
mensen ontdekken daarom de voordelen van 
fi etsen. Het is goedkoop, gezond en snel. Door 
’s avonds na het eten intensief te fi etsen, kun je 

Ga toch fi etsen!

Ook op zoek naar fi etsideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Bella Donna Lingerie & badmode
Steenweg 26, Helmond | 06-18266847

belladonnalingerie1@gmail.com

                HelmondBellaDonna                   HelmondBellaDonna   

Het juiste adres voor uw prachtige lingerie 
en badkleding. Wij worden enthousiast 

om onze vakkennis en stylingadvies 
met u te delen.

SOMEREN CENTRUM

                 N�uu�ijke 
    huidverzorging 

Parfum, bad en d��e 

L�e�yle, kaarsen
en h�e a�essoires 

v�g �s  
0651062495

                 N�uu�ijke 

Cadea�je v r jezf
         Of iemand anders?

SOMEREN CENTRUM

                 N�uu�ijke 
    huidverzorging 

Parfum, bad en d��e 

L�e�yle, kaarsen
en h�e a�essoires 

v�g �s  
0651062495

Cadea�je v r jezf
         Of iemand anders?
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Scan 
de 

QR-code

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

BRUIST
Deals

Blij in  
mei!

www.artistiki.be

Wil je graag zelf eens met leder aan de slag gaan, op 
ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar 

quality time met vriendinnen, 
zussen of collega’s? Heb je 

nood aan me-time?
Neem dan snel een 
kijkje op de website 

en ontdek de 
verschillende 
workshops 

lederbewerking.

WEES UNIEK EN CREËER HET 
ZELF OP AMBACHTELIJKE WIJZE! 

ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar 
quality time met vriendinnen, 

zussen of collega’s? Heb je 
nood aan me-time?
Neem dan snel een 
kijkje op de website 

ambachtelijke wijze? Ben je op zoek naar 
quality time met vriendinnen, 

zussen of collega’s? Heb je 
nood aan me-time?
Neem dan snel een 
kijkje op de website 

LEZERSACTIE *
1 set van 2 Hobstar glazen 
van Libbey
Genieten van alledaagse momenten met mooi glaswerk 
waar je blij van wordt. De kans is groot dat je al eerder hebt 
gedronken uit glazen van één van de grootste 
glaswerkproducenten ter wereld met een 
fabriek in Nederland. Eén van de klassiekers 
is de tijdloze Hobstar, waarvan de naam 
verwijst naar het specifi ek geslepen glas met 
sterpatroon. De vintage look-and-feel van de 
Hobstar valt hierdoor in de smaak.

waar je blij van wordt. De kans is groot dat je al eerder hebt 

verwijst naar het specifi ek geslepen glas met 

www.libbey.eu TAG #HOBSTAR

HALLMARK  - 
BRIGHTSIDE COLLECTIE
Deze lente is het tijd voor een feestje. Met de 
kaarten uit de Brightside collectie van Hallmark 
wordt de diversiteit van onze samenleving 
gevierd. Laat iemand weten dat je 
trots op diegene bent. Kies één van de 
levendige fotografi sche kaarten met 
vrolijke foto’s, schrijf een persoonlijk 
bericht en versturen maar! 
www.hallmark.nl
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SHOPPING/NEWS

Doe
mee en 

win
mei!

LOWLANDER 
FLORAL ALE
Deze lente drinken we roze bier, waarmee 
we ook nog eens fl amingo’s helpen! 
Geïnspireerd door een ontdekkingsreis 
naar Bonaire heeft Lowlander nu deze 
tropische ale gebrouwen. De Floral Ale zit 
vol rijpe smaken, fruitige tonen van 
ananas en limoen en de roze kleur van 
de ale komt van de hibiscus plant. Een 
deel van de opbrengst wordt gedoneerd 
aan het Wildlife Rehab Center in 
Bonaire om gewonde fl amingo’s te 
redden en te ondersteunen. 
www.lowlander-beer.com

Deze lente drinken we roze bier, waarmee 

tropische ale gebrouwen. De Floral Ale zit 

Deze lente drinken we roze bier, waarmee 

tropische ale gebrouwen. De Floral Ale zit 

HAWAIIAN TROPIC - 
POWDER BRUSH SPF 30
Mooi en goed beschermd de zon in met de nieuwe 
Hawaiian Tropic Mineral Powder Brush met een 
handige matterende poeder met SPF 30. Breng de 
poeder snel en gemakkelijk aan gedurende de dag, 
zodat je de hele dag beschermd blijft én je look 
perfect kunt houden. De poederkwast kan gebruikt 
worden op zichzelf, onder je make-up of zelfs als 
matterende setting powder. De doorzichtige poeder 
zorgt bij elke huidskleur voor een matte afwerking 
en de 100% minerale ingrediënten zorgen voor een 
goede bescherming zonder chemische toevoegingen.
www.hawaiiantropic.com

LEZERSACTIE *
Self Tan 125ml van 
That’so t.w.v. € 27,-
De vegan self tan spray van That’so is 
ongekend goed en geeft direct een 
prachtige egale en echt bruine kleur 
die zich 2-3 uur na het aanbrengen 
doorontwikkelt. Geen vlekken, geen 
oranje/gele kleur of zwarte puntjes 
in je poriën. Ook verzorgt en hydrateert dit 
product je huid door toevoeging van onder 
andere aloë vera. Het perfecte product 
voor een verantwoorde bruine tint.

product je huid door toevoeging van onder 

www.thatso.nl TAG #SELFTAN

MSC 
DIERENVOEDING
Het afgelopen jaar zijn de cijfers van de 
huisdiervoeding met duurzame vis-, schelp-, 
en schaaldierproducten razendsnel 
omhoog gegaan. Met de door het 
Marine Stewardship Council  
(MSC) gecertifi ceerde 
dierenvoeding voed je je 
trouwe viervoeter met de 
allerbeste voeding en steun 
je ook nog eens het milieu. 
www.msc.org/nl

LEZERSACTIES* 
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
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Krullen hebben verschillende variaties, van 
Afro-kroes tot een lichte beweging in het 
haar en van een grote bos tot fi jn krullend. 
Wat zijn jouw wensen voor jouw krullen?

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

Wat wens jij 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. 

COLUMN/GERDA

Het is daarom goed om uw voeten door een 
deskundige pedicure te laten verzorgen. 
Voet en schoenkundig pedicure Gerda 
Vereijken is een gespecialiseerde pedicure die 
u kan helpen bij alle voetklachten. Ook voor 
ingegroeide nagels en kalknagels, ook kan ze 
daarbij de juiste crèmes aanbieden want iedere 
huid is anders.

Voor handige tips, optimale behandeling en 
verzorging van uw voeten en teennagels houdt 
u de voeten in topconditie. De voeten dragen 
de gehele dag uw lichaam en het pijnlopen is 
vandaag de dag niet meer nodig. 
Ik werk uitsluitend op afspraak om alle 
voeten echt de tijd te geven die ze verdienen. 
Benieuwd of Gerda ook iets voor jou kan 
betekenen, maak dan zeker eens een afspraak.

Zijn uw voeten al 
klaar de zomer?

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

Maak ze nu klaar om die dichte schoenen of laarzen uit te schoppen. 
Je voeten mogen weer gezien worden, de zomer staat weer voor de 

deur dus open schoenen mogen weer uit de kast. Voeten worden vaak 
vergeten; eelt, kloven, blaren, zweetvoeten en ook likdoorns. 

GERDA VEREIJKEN IS 
EEN GESPECIALISEERDE 

PEDICURE DIE U KAN 
HELPEN BIJ ALLE 
VOETKLACHTEN.
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DITJES/DATJES
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Mensen die in mei zijn geboren, zijn over het    
algemeen ontzettend gemotiveerd én ambitieus.

Planten in huis verlagen de kans op een 
verkoudheid en een verstopte neus met 30%.
     Zondag 8 mei is het weer Moederdag.
  Tijd om je moeder in het zonnetje te zetten!
   Orchideeën kunnen prima overleven in de 
badkamer en zorgen daar bovendien voor wat kleur.
        Uit onderzoek blijkt dat meikinderen het   
meest optimistisch en positief
    ingesteld zijn van alle kinderen.

De bladeren van planten kunnen achtergrondgeluiden 
absorberen en daardoor de akoestiek in een ruimte verbeteren.

De periode van 11 tot en met 15 mei wordt ook wel 
IJsheiligen genoemd. Volgens de volksweerkunde 
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog    

nachtvorst op kan treden.
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
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Psst... 
Bezoek: www.yumi.nl om de prachtige 
masseuses te zien die vandaag aanwezig zijn. 

WIJ ZOEKEN NIEUWE DAMES!
Kom jij ons team versterken?

Scan de QR-code en stuur een e-mail!

body to body… erotiek… 
happy end.

Aanraking… 

Op zoek naar een erotische baan?

Een ultieme erotische ervaring om nooit te vergeten.
Voor iedereen die wel wat spanning in zijn leven kan 
gebruiken. Laat je masseren, geniet en…

Leenderweg 135, Eindhoven NL
+31 40-2125669

www.yumi.nl

Door het intensieve contact dat de masseuse met je lichaam 
maakt, ontstaat er een bepaalde roes tussen lichaam en 
geest. Zo wordt een erotische lust opgewekt en vastgehouden 
gedurende de gehele massage om uiteindelijk naar een 
hoogtepunt toe te werken. Dit in combinatie met een erotische 
Body 2 Body massage, een beleving die veel dieper gaat dan 
snel naar een orgasme toewerken. Een van de belangrijkste 
uitgangspunten van tantra is het behoud van de seksuele 
energie. 

Met speciale technieken zullen onze masseuses ervoor 
zorgen dat je iedere keer heel dicht bij een hoogtepunt komt, 
maar dit toch nog net even iets langer weet uit te stellen. 
Kom genieten!

TANTRA MASSAGE

Kom eens langs als je durft!
Je weet niet wat je mist…

TANTRA MASSAGE

KOPPEL MASSAGE

SHOGUN MASSAGE

NURU MASSAGE

VIP MASSAGE

A	 ijd genieten!

10%
KORTING

Even heerlijk in de watten en alle aandacht voor jou. Een 
ontspanningsmassage is ideaal als je stress ervaart of gewoon 
wanneer je lekker wil genieten. We nemen de tijd en masseren 
in een rustig ritme. Zodat je echt lekker kunt ontspannen. 
Met deze maand de volgende massage uitgelicht:

OP ONZE
 TANTRA MASSAGE 

OP VERTOON VAN EEN FOTO 
VAN DEZE ADVERTENTIE

1918



De basis van jouw huis

MET DE PARKETVLOEREN 
VAN JPM PARKET 

MAAK JE VAN IEDER HUIS
 EEN GEZELLIG THUIS

Wij leggen als parketspecialist authentieke houten 
vloeren bij je thuis of in je bedrijfspand. Je wilt 
graag een houten vloer van een parketspecialist in 
je woning of bedrijfsruimte laten leggen. 
Heb je echter nog geen idee welke houtsoort je 
gaat kiezen?

Neem dan eens een kijkje in de showroom van 
JPM Parket. Daar krijg je een goed beeld van de 
verschillende PVC-vloeren waaruit je kunt kiezen.

Tapisparket

Multi-plank-eiken vloer

Lamelparket

Houten vloer

Met veel persoonlijke aandacht voor de klant 
bijzonder mooie vloeren leggen!

Lucas Gasselstraat 21 Eindhoven
06-29503533

info@jpmparket.nl  
www.jpmparket.nl

Houten vloeren
• verouderde vloeren
• lamelparket
• multiplankvloer
• tapisparket

Laminaat / PVC vloeren

Onderhoud en renovatie
• Bona Deep Clean Solution
• traprenovatie
• lakken en schuren

Projekten

Jean-Pierre 
van de Moosdijk

De basis van jouw huis
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN ZEG MAAR AGAATH Op 14 april opende Floriade haar 
poorten in Almere voor de 
wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Expo 2022. Tot en met 9 
oktober 2022 ontdek je in het zestig 
hectare grote Floriade-park groene 
oplossingen van innovators uit 
binnen- en buitenland die onze 
steden leuker, mooier en 
duurzamer maken op het gebied 
van groen, voeding, gezondheid en 
energie. En je geniet van de geur 
en kleur van bloemen, planten, 
groenten en fruit. Duik in het thema 
‘Growing Green Cities’ en laat je 
verrassen. De Floriade Expo vindt 
slechts één keer in de tien jaar 
plaats, dus mis het niet!
Kijk voor meer info op
www.fl oriade.com.

D AGJE UIT
FLORIADE
EXPO 2022

FILMPJE KIJKEN
MOTHERING SUNDAY

Na het overlijden van haar man besluit 
Agaath (78) haar villa in Amsterdam-
Zuid te ontruimen. Tijd om bij de pakken 
neer te zitten heeft ze niet. Dankzij een 
advertentie in de supermarkt krijgt ze 
hulp van vakkenvuller Karim (18), die 
nog geen idee heeft wat hij wil met zijn 
leven. Samen slaan ze nieuwe wegen in. 
Hij leert haar hiphop, zij leert hem 
Arabisch. Dan stuit Karim op een stapel 
oude liefdesbrieven. Wie is die 
mysterieuze man die Agaath zo aanbad? 
En kan Karim haar helpen op zoek te 
gaan naar haar grote liefde?
ZEG MAAR AGAATH van Margôt Ros 
en Jeroen Kleijne is vanaf 10 mei 
verkrijgbaar.

Het is 30 maart 1924, Moeders Zondag. 
Dit is de dag waarop al het huispersoneel 
vrij krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild 
is het dienstmeisje van de gegoede familie 
Nivens. De Nivens gaan die dag 
traditiegetrouw lunchen met de 
Sheringhams. Jane heeft zelf geen familie 
meer. Zij gebruikt de vrije dag om in het 
geheim haar minnaar Paul te ontmoeten. 
Hij is de zoon van de Sheringhams. De 
dag neemt een dramatische wending, 
maar Jane zal haar ervaringen gebruiken 
om uit te groeien tot een gevierd schrijfster.
MOTHERING SUNDAY is vanaf 12 mei te 
zien in de bioscoop.ZYXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWV
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www.vanmossel.nl/ford

Ford Mustang Mach-E • vanaf € 284 p/m netto bijtelling
WATCH ME

Adv. 1-1 Mustang Mach-E BRUIST.indd   1 05-04-2022   11:38
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Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

Wil jij kans maken
op mooie prijzen?

Registreer je dan via

theater.nl/bruist en 

wie weet ben jij één

van de gelukkigen!

 Maar Theater.nl biedt meer. Lees alles over 
jouw favoriete artiesten en gezelschappen, 
duik in een van de vele biografi eën, 
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 

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.

Ben jij een  
theaterliefhebber?

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. 
24



Fo
to

: A
nn

e 
va

n 
Za

nt
w

ijk

ZYXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

UTSRQP

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

O

NMLKJIH

GFEDCBA

Géén punt achter 
rode link!

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

THEATER.NL

Christine: “Het is weer net zo leuk als toen we 
voor het allereerst gingen optreden. We genieten 
er echt intens van, ook omdat het publiek er 
meer dan ooit van geniet. Mensen zijn zo blij dat 
het weer kan en je voelt die collectieve energie.” 
Yentl voegt toe dat het ook prettig is om weer 
vaker te kunnen optreden.“Je voelt dat je weer 
heel snel groeit en steeds beter wordt. Het is fi jn 
om jezelf weer te kunnen ontwikkelen in je vak.”

ALS VANOUDS Na een lange periode zonder 
normale optredens kwam het muzikale duo toch 
weer snel in het ritme. “Het was al snel weer als 
vanouds. Alleen mijn stem moest wel even 
wennen aan het vele zingen”, aldus Yentl. 
Christine was bijna vergeten hoe spannend het 
soms is om op te treden.“Je voelt dat je energie 

Na twee jaar met afgelaste voorstellingen en spelen op anderhalve meter kan Yentl en 
de Boer (Yentl Schieman en Christine de Boer) nu weer voor volle zalen optreden met 

de voorstelling De Kampvuursessies. En daar zijn ze maar wat blij mee!

Yentl en de Boer:

 'Het is weer net zo leuk als de 
aller-allereerste keer'

echt weer opbouwt naar de avond toe en dat je 
lijf automatisch in de speelstand gaat. Daar 
horen ook een beetje zenuwen bij.”

EEN NIEUWE SHOW  Voorlopig is het duo nog 
te zien met De Kampvuursessies, maar 
ondertussen zijn de dames ook al aan het 
nadenken over een nieuwe show. “We genieten 
echt ontzettend van het spelen van deze 
voorstelling, maar we hebben ook heel veel zin 
om in de zomer weer nieuwe liedjes te 
schrijven”, vertelt Yentl. Wat ze precies van 
plan zijn, blijft nog even een verrassing…

De Kampvuursessies is nog tot begin juli te 
bezoeken in de theaters. Bekijk de speellijst op 
Theater.nl.
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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

Kalender onder voorbehoud. 
Ga voor een volledig overzicht 

van alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl.
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HELMOND

DEURNE

Rondje Helmond Fietsevenement
Zo 1 mei. Geniet van een rondje 
Helmond op de fi ets. Verzamel alle 
stempels en los de rebus op; met 
een volle kaart maak je kans op 
mooie prijzen! 
www.rondjehelmond.nl

De Helmondse Maestro
Za 14 mei, 20.15 uur. In 2019 
won sterrenkok Jermain de 
Rozario de eerste editie van de 
Helmondse Maestro. Nu is het 
tijd voor de zoektocht naar een 
waardige opvolger. Het Speelhuis, 
theaterspeelhuis.nl
  
Antropoceen, het tijdperk van 
de mens
Di t/m zo, 10:00-17:00 uur. 
Bij Museum Helmond, locatie 
Kunsthal, is t/m 11 sept de 
tentoonstelling ‘Antropoceen, 
Het tijdperk van de mens’ te zien. 
museumhelmond.nl

Planten- en tuinmarkt
Za 7 mei 10.00-16.00 uur. Leuke 
planten- en tuinmarkt van Groei & 
Bloei. Centrummanagement zorgt 
voor een leuke verrassing voor alle 
moeders. Markt, centrum Deurne.

ASTEN
Rondleiding Kasteel Asten
Zo 1 mei, 10.30 - 12.00 uur. 
Ontdek de geschiedenis van het 
kasteel onder begeleiding van een 
gids. Entree € 5.- en kinderen tot 7 
jaar gratis. 

Rondleiding H. Maria Presentatie 
Kerk Asten
Za 7 mei, 13.30 - 15.00 uur. 
Aanmelden via VVV Asten is 
verplicht, aanmelding is defi nitief 
na betaling. Kosten: € 5,- p.p. en 
kinderen t/m 7 jaar gratis.

Vogelbeurs Asten   
Zo 8 mei, 08.30 - 11.00 uur. 
In- en verkoop van vogels, 
vogelbenodigdheden en lectuur in 
De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 
in Asten. Entree € 1,- en kinderen 
tot 16 jaar gratis.     

Grote Gilde en Mariaprocessie
Zo 15 mei. Om 15.00 uur is het 
lof in de Kerk O.L.V. Presentatie 
en aansluitend de Grote Gilde 
Mariaprocessie bij processiepark 
Mariaoord. Verzamelen om 14.50 
uur op het O.L. Vrouweplein in 
Asten-Ommel.

Nationale Molendagen 
Za 14, 10.00 – 17.00 en Zo 
15 mei, 13.00 – 17.00 uur. De 
Nationale molendagen bij “Molen 
De Oostenwind”. Met uitleg door 
molenaar Geert van Stekelenburg.

www.beprecious.nl

       beprecious.nl          bepreciousnl

UITVERKOOP!

Wij gaan een andere weg 
in met ons bedrijf. Daarom 
gaan we binnenkort een 
grote uitverkoop houden.

Houd onze social media 
dus goed in de gaten! 

Zo ben je 
van alle 

veranderingen 
op de hoogte.

www.beprecious.nl

dus goed in de gaten! 

veranderingen 
op de hoogte.

dus goed in de gaten! dus goed in de gaten! 

Maartje van Tilburg

       beprecious.nl          bepreciousnl

Dr. Huub van Doorneweg 8, Deurne 
info@pilatesnl.nl  |  06-53204174
www.pilatesnl.nl

Dé pilates en yoga-studio
van Deurne!

Dé pilates en yoga-
van Deurne

Roos Jegerings
Wil je ook eens 
pilates of yoga proberen?
Een proefl es is altijd gratis. Je hoeft alleen 
even een mail te sturen naar info@pilatesnl.nl.
Naast vaste lessen biedt pilatesnl ook veel
cursussen om chronische pijnen of 
kwaaltjes tegen te gaan (zoals cursussen 
voor de rug, bekken en nek), maar ook 
om de fl exibiliteit te verbeteren.
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Peteyfest 2022
Za 14 en zo 15 mei. 2-daags 
gevarieerd muziekfestival in Lierop. 
www.peteyfest.nl

Jaarmarkt Lierop
Zo 15 mei, 09.00 – 16.30 uur. 
Gezellig en groots opgezet 
evenement waarbij het hele dorp 
omgetoverd wordt tot een feestelijke 
markt met ruim 150 marktkramen, 
eettenten en livemuziek.
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GEMERT-BAKEL

SOMEREN

LAARBEEK

Familiemusical ‘Oliver’
Diverse data. De hartverwarmende 
familiemusical ‘Oliver!’, gebaseerd 
op het wereldberoemde verhaal 
‘Oliver Twist’ van Charles Dickens 
bij De Eendracht in Gemert. 
www.deeendracht-gemert.nl. 

Kermis in de Rips
21 t/m 24 mei. Plein r.Hertsigstraat.

Openluchttheater Strijd om de 
Kathedraal
21, 16 en 27 mei, 20.30 uur. ‘Strijd 
om de Kathedraal’ is een bewerking 
van een boek van Jacques Vriens. 
Door Stichting Theatermakers bij 
Op den Hoek in De Mortel.  
www.detheatermakers.nl

Meifeesten Gemert
26 t/m 29 mei. De traditionele 
Meifeesten Gemert, met o.a. kermis 
op het Ridderplein.
www.stichtingmeifeesten.nl

Kunst, Kitsch en more
Zo 1 mei. Kom meer te weten over 
je schilderijen of andere objecten. 
www.landvandepeel.nl/kunst-
kitsch-en-more

Open dag Broekse Hoeve
Za 14 mei, 10.00 – 16.00 uur. 
Kom kijken bij de Broekse Hoeve, 
een kleinschalig dagbesteding en 
logeeradres voor volwassenen met 
zorgvraag. Broeksteeg 5 Mariahout. 
www.broekse-hoeve.nl

Hemelvaartsdag de feestelijke 
intocht in het centrum van Deurne 
plaats met muziek, dans en 
historie. Centrum Deurne.
www.deurne1300.nl

Castle Rally Deurne 
Zo 15 mei, 9.30-19.00 uur. 
Toertocht voor oldtimers en 
andere bijzondere auto’s. 
Bezoekers kunnen na 17.00 uur 
de exclusieve auto’s bewonderen 
in de kasteeltuin. Kasteeldomein 
Haageind Deurne. 
www.castlerallydeurne.nl 

Tentoonstelling
‘In de ban van de Aa’
Vanaf 22 mei, di t/m zo 12.00-
17.00 uur. 2,5 jaar lang 
volgen kunstenaressen Emelie 
Jegerings en Jolanda Tielens het 
stroomgebied van de Aa en leggen 
schilderend en fotograferend hun 
belevingen vast. Museum De 
Wieger. www.dewieger.nl

Deurne 1300 jaar - 

In 4 dagen heen en 4 seconden 
terug
Do 26 mei, 13.00-17.00 
uur. Als onderdeel van dit 
4-daags evenement vindt op 

De kleding van vroeger zit niet altijd even mooi en de bh’s zijn 
allemaal te groot, maar dat is weer een reden om te shoppen. 
Naast shoppen ben ik ook weer gaan trainen. Ik probeer dit 
rustig op te bouwen, want als ik te snel ga, dan voel ik steken 
bij mijn littekens. Ik accepteer de situatie en geef me hieraan 
over.

Voor alle vrouwen die nadenken over borstprotheses: 
je bent goed zoals je bent! Ook als dat soms niet zo voelt. 
Weet dat je ook zonder borsten een zelfverzekerde 
vrouw kunt zijn. Je bent meer dan alleen een lichaam 
met borsten. Accepteer jezelf en wees dankbaar voor 
wat je hebt. 

Daarom heb ik een ode geschreven aan mijn 
borsten:

Lieve mooie borsten,

Dank je wel dat jullie er altijd voor me zijn geweest. 

Dat jullie mijn kinderen hebben gevoed, mijn 

image hebben ondersteund, dat jullie mij 

gelukkige en hilarische momenten hebben 

bezorgd. Dank je wel dat jullie door dik en dun 

aan mijn zijde staan.

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS

Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik mijn borstprotheses 
heb laten verwijderen. Het herstel verloopt naar wens. Ik begin ook 
steeds meer te wennen aan mijn nieuwe zelfbeeld.

De relatie met je borsten
heb laten verwijderen. Het herstel verloopt naar wens. Ik begin ook 

De kleding van vroeger zit niet altijd even mooi en de bh’s zijn 
allemaal te groot, maar dat is weer een reden om te shoppen. 
Naast shoppen ben ik ook weer gaan trainen. Ik probeer dit 
rustig op te bouwen, want als ik te snel ga, dan voel ik steken 
bij mijn littekens. Ik accepteer de situatie en geef me hieraan 

Voor alle vrouwen die nadenken over borstprotheses: 
je bent goed zoals je bent! Ook als dat soms niet zo voelt. 
Weet dat je ook zonder borsten een zelfverzekerde 
vrouw kunt zijn. Je bent meer dan alleen een lichaam 
met borsten. Accepteer jezelf en wees dankbaar voor 

Daarom heb ik een ode geschreven aan mijn 

Dank je wel dat jullie er altijd voor me zijn geweest. 

steeds meer te wennen aan mijn nieuwe zelfbeeld.
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MATERIALEN
Blindbakvulling of gedroogde 

peulvruchten
Lage taartvorm van 26-28 cm,

ingevet

INGREDIËNTEN
40 g bloem, gezeefd

1 portie zoet taartdeeg 
4 eidooiers

125 g suiker
2 zakjes vanillesuiker

1 el poedersuiker
500 ml melk

500 g aardbeien, 
in plakjes

300 g bosbessen

BEREIDING
Bestuif het werkvlak met bloem en rol het deeg hierop uit tot een ronde lap die 
3 cm groter is dan de vorm. Bekleed de vorm met het deeg en zet de vorm 
minimaal 30 minuten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Leg een stuk bakpapier op het deeg en leg 
daarop zoveel blindbakvulling of peulvruchten dat de bodem er bijna geheel 
mee bedekt is. Zet de vorm op het rooster iets boven het midden in de oven en 
bak de taart 20 minuten. Verwijder de peulvruchten en het bakpapier en zet de 
taart nog 8 minuten in de oven. Laat de taart op een rooster afkoelen. 

Klop in een kom met de handmixer de eidooiers met de suiker en vanillesuiker 
tot een dikke crème die als een breed lint van de garde loopt. Schep de bloem 
er luchtig door. Breng in een pannetje de melk aan de kook en schenk de melk 
al kloppend met de mixer in een dun straaltje bij de geklopte eidooiers. 

Laat het mengsel onder voortdurend kloppen aan de kook komen en 3 minuten 
heel zachtjes koken. Neem de pan van het vuur en laat de room afkoelen. Klop 
heel regelmatig om velvorming te voorkomen.

Schep voor de fi nishing touch de room in de taart en strijk deze gelijkmatig af. 
Verdeel de plakjes aardbei over de room en strooi de bosbessen daar weer 
overheen.

Zondag 8 mei is het zover: Moederdag! Een speciale dag waarop we onze lieve 
mama/moeder/ma/moeke/mammie in het zonnetje zetten en verwennen. Haal 
dit jaar alles uit de keukenkast en verras je moeder met een stukje van jouw 

zelfgebakken aardbeientaart. Dat wordt smullen… 

12 STUKKEN - 70 MIN.

Speciaal voor mama

BRUIST/RECEPT
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Zoek de zes letters in BRUIST!

Voorbeeld van 
een letter die
verstopt is in
deze Bruist.

Z
Y

X
W

V

U
T

S
R

Q
P

O

N
M

L
K

J
I

H

G
F

E
D

C
B

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 5-9-3.

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

Zoek de zes letters in BRUIST!

Op Moederdag zet je natuurlijk je lieve 
moeder in het zonnetje. En hoewel ze 
misschien niet vraagt om een cadeau 
of wat extra aandacht, doe je er vast 

en zeker goed aan om haar eens fl ink 
te verwennen. Ga samen picknicken 

buiten of blader (online) door deze 
editie van Bruist. Los gezellig samen 
de puzzels op en maak kans op leuke 

prijzen. Reken maar dat jullie een 
mooie dag hebben! 

PUZZELPAGINA Maak kans op eenPUZZELPAGINA sun care 
pakket van
That'so

Maak kans op dit bruisende

 zomer-
 pakket pakket pakket

Alle Sun Care Dry Oil Sprays
bevatten de formule ‘3 SPF in 1’
en je hoeft ze niet uit te smeren. 
Er is zelfs een aparte spray voor 
jouw tatoeages, zodat deze niet 
verkleuren door de zon en een 
zonnespray met anti-mug in één.
Maak je verzorging compleet met
de aftersun. www.thatso.nl

zon 
creme 
strand 
vakantie 

ontspan 
zomer 
lekker 
bruin

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

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