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Anouk laat jou 
stralen met de 
perfecte coupe!

Elke dag
    feestelijk!

 

MAAK 
ONLINE EEN 
AFSPRAAK 
VIA ONZE
WEBSITE

Een perfecte coupe
Voor een fi jnzittend kapsel is een goede coupe een eerste vereiste. 
Hiervoor ben je bij ons aan het juiste adres. Ons team traint regelmatig 
onder leiding van topkappers op de laatste modelijnen en kniptechnieken. 
Als je bij ons binnen stapt, zeg dan eens niet “Doe maar weer hetzelfde”, 
maar daag ons uit. 

Iets te vieren?
In onze salon ben je aan het juiste adres voor een feestelijk kapsel. 
Of het nu trendy of klassiek moet zijn, wij hebben voor alle gelegenheden 
het perfecte kapsel.

DUS WIL JE ELKE DAG STRALEN? 
MAAK DAN METEEN EEN AFSPRAAK BIJ KAPSALON ANOUK!

Tongelresestraat 427 Eindhoven  |  040-2027061
kapsalonanouk@gmail.com  |  www.kapsalonanouk.nl



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!
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Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in 
jouw regio? 
Zo hebben we ook De Peel Bruist en Best-Oirschot Bruist.

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

Inhoud
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Eindhoven
Impressie

Eindhoven

EINDHOVEN/IN BEELD

Wil je kansmaken om jouw fotoin Eindhoven Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto Eindhoven
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HOUD JE CONDITIE 
OP PEIL EN GA 
LEKKER FIETSEN!

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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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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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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! 

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

www.bodabagsfashion.myshopify.com

BodabagsFashion  |   @bodaszilvia

DE SLIMME REISTAS 
voor trendy vrouwen

Het ontwerp van BodabagsFashion #bodabags, 
verkrijgbaar in verschillende variaties, is absoluut 

uniek. Deze reistas wil je gewoon hebben.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

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

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.

www.thatso.nl TAG #SELFTAN

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

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

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA
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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.Arendnest 12, Boekel 

info@ingridlucassenrijopleidingen.nl
 06-48712472 / 0492-771345

www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

INGRID LUCASSEN
KGI

Rijcoach A, Am en B
Docente instructeursopleidingen 

A en B

Met passie en toewijding streef 
ik naar de hoogst mogelijke 

kwaliteit.

Meer informati e?
Bel 06-48712472 of ga naar 
www.ingridlucassenrijopleidingen.nl

Streef jij met passie en toewijding 
naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit? Mooi! Jouw leerlingen 
moeten het immers de rest van hun 
leven met jouw lessen doen.

Vergoeding
via UWV 
mogelijk

1716



Verhuur je woonruimte via 
Oxrooms!

 De huisvesting van arbeidsmigranten komt 
nogal eens negatief in de publiciteit. “Dat zijn de 
huisjesmelkers die alleen snel geld willen verdienen. 
Wij nemen onze business serieus en doen ons 
uiterste best om het allemaal zo goed mogelijk te 
doen. We richten de woning volledig in, zodat de 
mensen er fi jn kunnen wonen. Als ik langskom en ze 
zeggen ‘het voelt echt als thuis’, dan ben ik helemaal 
tevreden. Daar gaat het uiteindelijk om.” 

 Tips zijn welkom 
 Oxrooms beschikt over een groot aanbod van 
woningen, appartementen, studio’s en hotelkamers. 
“Dankzij ons uitgebreide netwerk hebben we op dat 
gebied niet te klagen. In deze krappe woningmarkt 

België telt steeds meer arbeidsmigranten om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Die 
moeten natuurlijk ook ergens wonen. Oxrooms bouwt leegstaande panden om tot compleet 
ingerichte woonruimtes waar met name uitzendbureaus hun internationale werknemers kunnen 
huisvesten. Een mooie business die ook interessant is voor jou! Door je eigen woning via 
Oxrooms te verhuren kun je namelijk een stabiele, vaste inkomstenbron realiseren.

zijn we echter voortdurend op zoek zijn naar nieuwe panden, 
dus tips zijn zeer welkom. Daar staat uiteraard een leuke 
beloning tegenover.” 

 Hoog rendement 
 Niet alleen bedrijven, maar ook particulieren kunnen hun 
woonruimte via Oxrooms verhuren. “Als ze willen, kunnen 
we zelfs voor hen op zoek naar een pand dat geschikt is als 
investering. Het werkt als volgt: je verhuurt je woning aan ons, 
en wij verhuren het vervolgens aan onze klanten. Je hebt er 
zelf geen omkijken naar, wij regelen verder alles. Sowieso heb 
je bij deze doelgroep nooit veel problemen, dat is een heel 
ander verhaal wanneer je het zelf verhuurt aan particulieren. 
En het loont. Op deze manier behaal je een rendement van 
gemiddeld 10-12%. Dat is toch mooi meegenomen.” 

Is je interesse gewekt? 
Neem 

contact op voor meer informatie!

Oxrooms, Molenbosstraat 7A Ossendrecht  •  Tel: 085-8087706   •  info@ox-rooms.nl  •  www.ox-rooms.nl

Verhuur je woonruimte via 
Oxrooms!

‘Een investering die loont’Is je interesse gewekt? 
Neem 

contact op voor meer informatie!

BRUISENDE/ZAKEN
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COLUMN/FRANCA VAN DE KERKHOF

Onderweg afwisselen wie ‘de kar trok’, en natuurlijk op tijd een 
pauze inlassen voor een borrel. Want GEPROOST moest er 
worden op het LEVEN!

Bij aankomst op de begraafplaats, na 29 km gefi etst te hebben, 
was de eerste reactie van de echtgenote: Dit is geweldig! Dit had 
ik niet willen missen!

Daar gaan ze… 
fi etsvrienden voor het leven!
De laatste eer aan echtgenoot, vader, broer en fi etsvriend kon niet 
beter ingevuld worden. Samen met ‘de fi etsvrienden’ de tocht naar 
de natuurbegraafplaats aangaan met de zelfgemaakte kist op de 
aanhanger van de rouwfi ets.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. 

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

0499 422 134 (dag en nacht)

www.coda-uitvaarten.nl
www.opbaarhuisjes.nl

Meester Strikstraat 1, Helmond - Stiphout | 0492-523271 | www.fi rstclassmodestiphout.nl

Sport Edition van HV-society 
In luxury style - Polo’s - Jacks - Sweatpants - Katoenshirts

Enjoy a lovely Spring / Summer
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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.ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

MEIDENCIRKEL
15-18 JR
GRATIS TRY OUT 

BEN JIJ  KLAAR MET JE
DOWN VOELEN? 
WIL JE MEER ENERGIE EN
POSITIVITEIT? 
KOM DAN IEDERE EERSTE MAANDAGAVOND VAN DE
MAAND NAAR DE MEIDENCIRKEL 19 :00-21 :00|
HEEZERWEG 347,  EINDHOVEN |  AANMELDEN VIA 
06-38436237,  @BOXZENN, AANMELDEN@BOXZEN.NL
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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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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. 
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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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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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Buitengewoon 
binnenkijken

Altijd op zoek naar de allermooiste foto!

Metslawierstraat 51, Tilburg  |  06-24691924  |  info@studio1974.nl  |  www.studio1974.nl
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1. Geurkaars Tubereuse Do Son van Dyptique,  €64,-  www.skins.nl
2. Ever Bronze & Blush Compact Powder van Clarins, € 40,- www.clarins.nl

3. Signature Giftbox Moederdag van oolaboo, € 49.95 www.oolaboo.nl
4. Gris Charnel Extrait van bdk parfums, € 260,-  www.retreat.nl

5. Rose Nurturing Body Cream van Dr. Hauschka, €19,- www.drhaushka.nl 
6. Essential Care Bodymilk van Cosmydor € 42,- www.retreat.nl  7. gel nail colour van essence, € 1,89 www.essence.eu 
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Moederdag

2

5 6

3

4 7

1

8. Extrait Liposomal van Louis Widmer, € 39,90 www.louis-widmer.com
9. Good Morning van Jusbox, € 135,- www.thecofcosmetics.nl 

10. Very Good Girl Glam van Carolina Herrera, vanaf € 78.05 www.douglas.nl 
11. MAC Stack Micro Mascara van MAC Cosmetics,  € 33,- www.maccosmetics.nl  

12. Eyeshadow palette Emily in Paris x Lancôme € 59,- www.lancome.nl
13. Olympéa Solar Eau de Parfum Intense van Paco Rabanne, vanaf € 70,80 www.iciparisxl.nl

Moederdag Mei is de maand van Moederdag! In deze maand 
zetten we onze moeders, oma’s en vriendinnen in 
het zonnetje met de mooiste beautygifts!
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1.   Alkmaar
2.   De Zaanstreek
3.   Haarlem
4.   Amsterdam
5.   ‘t Gooi
6.   Hilversum
7.   Almere 
8.   Zutphen
9.   Waterweg
10. Rotterdam
11. Drechtsteden
12. Nijmegen
13. Rijk van Nijmegen
14. De Maashorst
15. Overbetuwe
16. Den Bosch
17. De Langstraat
18. Oosterhout
19. Reeshof
20. Tilburg
21. Oisterwijk
22. Breda
23. Ginneken
24. Prinsenbeek
25. Etten-leur
26. Roosendaal
27. Bergen Op Zoom
28. De Peel
29. Land van Cuijk
30. Eindhoven
31. Rosmalen
32. Oirschot-Best

33. Kapellen
34. Brasschaat
35. Belgische Grensstreek
36. Schilde, Schoten
      's-Gravenwezel
37. De Kempen

38. Ibiza
39. Costa del Sol
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JOUW PARTNER IN WEL
39 Bruisende regio’s
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ECHTECHT
VETVET
MANMAN
MAAK VAN ELK MOMENT 
EEN LOUNGE-WAARDIG 
MOMENT MET ONZE 
ORIGINELE VETSAK

SCANMIJ

ECHTECHT
VETVET
MANMAN
MAAK VAN ELK MOMENT 
EEN LOUNGE-WAARDIG 
MOMENT MET ONZE 
ORIGINELE VETSAK

SCANMIJ
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LOOKING/GOOD

Slaap jij ook slecht?

DRINK NIET TE VEEL ALCOHOL Huh? Maar als ik 
alcohol gedronken heb, val ik juist zo lekker in slaap. 
Klopt. Maar de slaap die je krijgt na een aantal wijntjes 
is een stuk minder goed. Dit komt doordat alcohol 
uitdrogend werkt.

ZORG VOOR ROUTINE Naar bed gaan en opstaan op 
hetzelfde tijdstip helpt écht. Dit zorgt voor een stabiele, 
natuurlijke slaapcyclus die het lichaam nodig heeft om 
goed uit te rusten. 

HET IS BELANGRIJK DAT JE RUST in je hoofd hebt 
voordat je gaat slapen. Heb je duizend dingen die je nog 
wilt doen en kun je daar in bed alleen maar aan denken? 
Schrijf ze op, zodat ze niet meer in je hoofd zitten.

OVERDAG REGELMATIG BEWEGEN zorgt ervoor dat je 
's avonds heerlijk kunt slapen. Maar 's avonds sporten is 
niet slim als je moeite hebt met slapen. Doe het dan 
rustig aan of maak een fi jne, ontspannende wandeling.

BLAUW LICHT VAN TELEFOON of televisie laat op 
de avond zorgt ervoor dat je niet goed slaapt. Kun je je 
telefoon echt niet weerstaan? Houd hem dan tenminste 
35 centimeter van je ogen en zet je scherm op 
nachtmodus.

's Avonds moeilijk in slaap komen, midden in de nacht wakker worden en vervolgens uren 
wakker liggen? Dat je niet de enige bent, is slechts een schrale troost. Bruist geeft een paar 

handige slaaptips.

R.Hom/Registertherapeut
BCZ Klassiek Homeopaat, specialisatie 

Seksueel Misbruik
06-55934429  

info@collettejanssens.nl  
www.collettejanssens.nl

Zag ik die zes grote jongens dan niet 
op dat vlot? Tuurlijk wel, maar zoals 
gezegd, ongelofelijk naïef en mij van 
geen kwaad bewust. Kennismaken 
met dat kwaad deed ik diezelfde 
middag, vriendin verdwenen en zes 
grote jongens die zich vergrepen aan 
een twaalfjarig meisje. Daar begon 
voor mij de lange weg naar he(a)ling 
en die weg verliep verre van vlotjes 
kan ik je vertellen.

Uiteindelijk ben ik er gekomen, voor 
de trein staan bleek ook geen optie, 
en uiteindelijk, vele, vele jaren later 
heb ik dat wat mij is overkomen 
omgezet in mijn grootste kracht. En 
die kracht wil ik met jou delen. Ik 
sta nu inderdaad ’s morgens op met 

Twaalf jaartjes jong, blue, naïef als de pest, gezellig met een vriendinnetje aan de 
waterkant van een meer, in de idyllische Achterhoek. Zomervakantie, en lekker 
plezier hebben samen over ‘meidendingen’. 

“Yeahhhhh, weer een nieuwe dag, wat 
mag ik vandaag allemaal ervaren?” Oké, 
misschien niet iedere dag maar zoveel 
meer ochtenden dan voorheen open ik 
blij mijn ogen. En met die kracht mag ik 
anderen helpen als begeleider naar een 
mooier leven.

Elke dag mag ik nu doen wat ik al jaren 
zo graag wilde maar niet durfde omdat ik 
nog niet uit de schaamte was. Elke dag 
mag ik een gebeurtenis zo lelijk, omzetten 
in een kracht zo mooi. Ik had nooit 
gedacht zo ver te mogen komen, ik had 
nooit gedacht dat ik het leven ooit weer 
mooi zou vinden, ik had nooit gedacht dat 
ik ooit weer zou vertrouwen maar, liefde 
blijkt sterker.

Mentale motivatie is de basis

Mijn naam is Collette Janssens, Klassiek Homeopathisch Traumatherapeut. 

• Wil jij meer informatie, neem dan contact met me op;
• Wil je weten hoe ik het heb gedaan, neem dan contact met me op;
• Wil je eindelijk wel eens af van dat alles beperkende gevoel, neem dan 

contact met me op;
• Wil je af van de mentale pijn, neem dan contact met me op;

info@collettejanssens.nl of 06-55934429
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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
COLUMN/MICHAEL PILARCZYK

Uit de lessen van Boeddha leren we dat wij een weerspiegeling zijn 
van onze ziel en onze geest. Je gedachten zijn de sturende kracht 
achter je bestaan. Je verbeeldingskracht creëert je werkelijkheid. 

Boeddha vertelt dat ons geluksgevoel niet afhankelijk is van ons bezit 
of van wie we zijn. Het heeft alles te maken met hoe en wat we 
denken. Een juist evenwicht tussen onze materiële, fysieke, geestelijke 
en spirituele wereld is van groot belang. Dat betekent zorgen voor een 
gezond lichaam en een heldere geest én je intenties omzetten in 
fysieke actie. Hoe je je voelt, hoe je reageert en je gedrag zijn allemaal 
het gevolg van je gedachten en van de betekenis die je geeft aan die 
gedachten. 

Als je denkwijze de kwaliteit van je dagelijks bestaan bepaalt, is het 
dan niet hoog tijd om meester te worden over je mind? Een interessant 
boek hierover is Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hij schrijft 
over de grenzeloze kracht van je gedachten.

Hasta la proxima.

www.meditationmoments.nl

Foto Youri Claessens

Je wordt wat je gelooft. Niet wat je hoopt, wat je 
wenst of wat je wil. Je wordt waar je diep van- 
binnen echt van overtuigd bent. Een mens trekt 
niet aan wat hij wíl, maar wat hij ís.

zoekt de stilte op
Ibiza 

Michael  Pilarczyk
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Kijk voor
meer informatie

over onze UNIEKE
ARRANGEMENTEN 

op de website!

Keizerlijke 

Kapellen, België  |  + 32 495 82 88 41  |  www.privesauna-napoleonsuite.com

 Overnachten in de Napoleon Suite
  Echt genieten betekent dat u even niet aan morgen hoeft te denken. 
Blijf daarom de hele nacht genieten in de Napoleon suite en sluit af 
met een keizerlijk ontbijt en een onvergetelijk glas champagne.
Wat is in het pakket inbegrepen?
• Heerlijk genieten tussen 22.00 en 10.00 uur
• Genieten in de sauna tot 24 uur met een fl es champagne Ruinart 
• Keizerlijk ontbijt met champagne Harton om 9.00 uur

• Voor 2 personen € 560,- 

Napoleon Suite is een heerlijke en luxueuze privésauna in een oude orangerie. Terwijl u in alle rust 
geniet, kijkt u vanachter grote ramen uit over een klassieke privétuin. Het gebouw ademt de luxe van 
barok. U hoort én ziet niemand. Tijdens uw verblijf bent u de keizer van uw eigen domein.

privésauna te Kapellen

 

Misschien is dit de eerste keer dat u leest over ‘grafdoeken’. 
Voor Patrick Lieberwirth van LEBIE tuin- en grafonderhoud zijn 
zij echter dagelijkse kost. Wat is een grafdoek precies? Patrick 
legt uit: “Wanneer iemand ter aarde besteld wordt, dan is het 
graf de eerste periode na de uitvaart vaak ‘kaal’. Er zit immers 
een levertijd op grafplaten en grafzerken. Het graf van een 
dierbare bezoeken is toch al een erg emotionele aangelegenheid, 
als het graf er dan de eerste periode kaal bij ligt, dan is dat erg 
onaangenaam. LEBIE maakt echter grafdoeken die over het graf 
gespannen worden. 

GRAFDOEKEN
een klein beetje verlichting in moeilijke tijden

Jan Hollanderstraat 18, Eindhoven  |  +31 6 145 044 83  |  info@lebie.nl  |  www.lebie.nl

MEER INFO 

Neem contact op met

Patrick Lieberwirth 

06-145 044 83
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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.

ZZ
YY

XX
WW

VV

UU
TT

SS
RR

QQ
PP

OO

NN
MM

LL
KK

JJ
II

HH

GG
FF

EE
DD

CC
BB

AA

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

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

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.eindhovenbruist.nl

K I J K  O N L I N
E

 E
N

 BESTEL! • KIJK O
NLI

N
E

 E
N

 B

E S T E L !  •

SCAN OP DEQR-CODE EN KIJK VERDER!

WIJN
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Haal  
Griekenland 
in huis!
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www.vanmossel.nl/ford

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