
Kunnen we nog 
wel luieren?
Wibi Soerjadi:
 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'
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Voor ieder wat wils, laat u inspireren
Keukenstudio 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

Bij Keukenstudio FO 

gaan we verder dan 

de keuken. 

De bijkeuken: een 

perfect geplande 

werkruimte waar u 

uit het zicht de was 

droogt, voedsel en 

dranken netjes 

opbergt en 

schoonmaakpro-

ducten of zelfs 

schoenen ordelijk 

bewaart. Voor ieder wat wils, laat u inspireren

Bent u 

geïnteresseerd?

bezoek de website 

OF maak een 

vrijblijvende
afspraak.
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Bruisende lezer,

De zomer staat voor de deur en daarmee voor veel mensen ook 
een welverdiende zomervakantie. Dé tijd om even een stapje 
terug te doen en heerlijk te luieren. Maar… kunnen we dat nog 
wel, luieren, of zijn we dat dankzij ons drukke bestaan verleerd? 
Je leest er meer over in deze nieuwste editie van Bruist, die je nu 
in je handen hebt.

Luieren zullen we het zeker niet noemen wat hij doet, maar 
pianist Wibi Soerjadi geniet in zekere zin de laatste jaren wel wat 
meer van rust. Hoe? Ook dat lees je als je verder bladert. Net als 
de inspirerende verhalen van al onze bruisende ondernemers. 
Van luieren is ook bij hen geen sprake. Integendeel zelfs, zij zijn 
juist ontzettend gemotiveerd om voor jou hun handen uit de 
mouwen te steken, zowel letterlijk als fi guurlijk.

Hoe goed ben jij in luieren? Niet zo goed? Dan hebben we nu 
alvast één belangrijke tip voor je: nestel je ergens in het zonnetje 
met deze nieuwste editie van Bruist en ontspan… Dat is toch ook 
een vorm van luieren?!

Geniet van de zon en van Bruist!
Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/JUNI
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Adverteren? 
Mail naar nl@nederlandbruist.nl of bel 076-7115340.



NAAST JE DRUKKE 
LEVEN TOCH 
ONTSPANNEN
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BRUIST/BODY&MIND

Even snel douchen, aankleden en weg. Die boterham eet ik onderweg wel. Op 
het werk vlieg ik van hot naar her en als ik klaar ben, moet ik meteen door om de 
kinderen op te halen. Herkenbaar? Weten wij eigenlijk nog wel wat luieren is? We 

kunnen een voorbeeld nemen aan yogabeoefenaars of aan 
een goede luiwammes.

een rustgevende activiteit waarbij je je goed kunt 
ontspannen. De Chinese Yin en Yang sluiten daar 
perfect op aan. Yin staat voor rust, lichaam en 
vrouw en Yang voor activiteit, geest en man. Als 
deze twee in balans zijn, kun je de drukte van de 
dag beter aan terwijl je je daarnaast prima kunt 
ontspannen.

EEN GOEDE LUIWAMMES Is Yoga toch iets te 
‘zweverig’ voor je? Probeer dan eens een dag als 
een luiwammes te leven. Dat hoeft per defi nitie 
niet meteen iemand te zijn die de hele dag niks 
doet. Een luiwammes kan bijvoorbeeld in zijn 
luie stoel een informatief boek lezen of een goed 
telefoongesprek voeren. Je hersenen nemen in 
deze rustpositie vaak meer informatie op dan 
wanneer je gehaast van de ene naar de andere 
activiteit scheurt. Daarbij is het goed voor je humeur 
en neemt je creativiteit toe.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat proppen 
we onze dag vol, zodat we aan het eind van 
de dag totaal uitgeblust op de bank ploffen. In 
vergelijking met vijftig jaar geleden hebben we 
het nu een stuk drukker. Beide partners werken, 
terwijl vroeger de vrouw thuisbleef. De kinderen 
hoefden niet opgehaald te worden, want die 
waren toch al thuis en het huishouden hoefden 
we ook al niet in de avonduren te doen. Daarbij 
nemen we nu geen genoegen meer met morgen. 
Het werk moet vandaag af.

EEN MOMENTJE VOOR JEZELF Maar 
hoe zorgen we er nu voor dat we naast dit 
drukke leven toch kunnen ontspannen? 
Misschien moeten we ons aansluiten bij de 
yogabeoefenaars. Steeds meer mensen beseffen 
dat yoga geen zweverige meditatie is, maar 

Luieren... kunnen we 
dat nog wel?  

Ook op zoek naar luierideeën? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Van cosmetische behandeling 
tot complete gebitsrenovatie 

Wil jij weer een gebit waar je trots op kunt zijn? 
Bij CDC Complete Tandzorg helpen ze je graag 
verder. Hier werken specialisten op verschillende 
gebieden, waaronder cosmetische tandheelkunde, 
gebitsrenovatie en narcosebehandelingen. 

Cosmetische behandelingen zijn ingrepen zoals 
tanden bleken, facings en kronen en bruggen. De 
specialist kan adviseren over de beste ingreep of 
combinatie van ingrepen en maakt gebruik van 
kwalitatief hoogwaardige materialen. De specialist 
op het gebied van gebitsrenovatie denkt met je mee 
om ook zeer beschadigde gebitten weer gezond en 
mooi te maken, o.a. met protheses, klikprotheses 
en compleet vaste brugconstructies.

Daarnaast zijn er narcosebehandelingen waarbij de 
tandarts samenwerkt met het anesthesieteam.
Bij CDC Complete Tandzorg vind je alles onder één 
dak. Zij luisteren naar je wensen en denken graag 
mee over een passende oplossing. Samen met jou 
doorlopen ze het behandeltraject en ze begeleiden 
je bij elke stap, zodat je niet voor onverwachte 
verrassingen komt te staan. 
Wil je je als reguliere patiënt 
inschrijven voor je normale 
check-ups, dan kan dat ook 
bij CDC.

Jouw lach, onze pass ie

Alles over 
facings

Scan me!

Wist je dat wij Nederlanders ons gebit gemiddeld slechts een 6,5 
geven? geven? Een op de vijf Nederlanders geeft zijn gebit zelfs een 
onvoldoende. Ontevreden zijn met je gebit is natuurlijk niet hetzelfde 
als echt problemen hebben met je gebit, maar het kan hand in hand 
gaan. Zo’n driekwart van de Nederlanders vindt het gebit niet mooi, 
te geel of te scheef. Daarom zijn er veel mensen die wel iets aan het 
gebit zouden willen aanpassen, bijvoorbeeld door middel van facings. 

Facings zijn een soort schildjes van porselein die 
over je bestaande tanden worden geplaatst. Deze 
‘schildjes’ kunnen een wittere kleur hebben en 
eventueel een andere vorm. Daardoor ontstaat 
een recht, mooi gebit. Spleetjes tussen tanden, 
afgebroken hoekjes of scheefstand kun je met 
facings maskeren. Tegelijkertijd beschermen ze je 
eigen gebit.

Zou jij iets aan je gebit willen 
veranderen?
Is je gebit nog wel gezond, maar vind je het niet 
helemaal mooi en wil je liever niet jarenlang 
beugelen? Dan is een behandeling met facings 
wellicht een ideale oplossing. Facings zijn van 
porselein of van composiet.

Bij CDC Complete Tandzorg werken tandartsen 
gespecialiseerd en ervaren in cosmetische 
tandheelkunde. Kies je voor CDC, dan kies je voor een 
duurzame oplossing, namelijk facings van porselein. 
Ze maken bij CDC prachtig maatwerk in het inpandige 
tandtechnisch laboratorium. 

Dat is een enorm voordeel omdat de tandtechnici jou ook 
kunnen zien en daardoor de mooiste tanden maken die 
echt bij jou passen. Porseleinen facings zijn weliswaar 
duurder dan composiet en er wordt een dun laagje 
van je eigen gebit afgeslepen zodat de tanden niet te 
dik worden, maar je wil natuurlijk wel dat je gebit er zo 
natuurlijk mogelijk uitziet. Het is dus de meest mooie 
oplossing die in de meeste gevallen, met goed onderhoud 
en in goede gezondheid, levenslang meegaat.

Lachen zonder 
schaamte

Jouw lach, onze pass ie De Rijn 1, Best | 088-2328285 | www.cdctandzorg.nl

Wist je dat...
CDC op Feedback 

Company meer dan 

5.000 reviews heeft 

met een score van 8.8!
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PRINGLES FLAME
Pringles heeft twee nieuwe smaken 
toegevoegd aan haar pittige Flame 
assortiment. De vlammende Spicy 
Chorizo heeft smokey BBQ tonen van 
gerookte chorizo, licht gerookte 
paprika en een vleugje kruiden. De 
iets mildere Sweet Chilli heeft een 
pittige en aromatische smaak, 
gemaakt van een mix van kruiden, 
chili en zoete tonen. Beide perfect voor 
bij een verfrissend drankje in de zon.
www.pringles.com

www.kastaccessoires.nl

Kies voor een ergonomische manier van werken en kies 
milieubewust met dit sta bureau van Xergonomic®. 

Je plaatst deze standaard eenvoudig bovenop elke 
tafel of bureau, zodat je er staand aan kunt 

werken. Staand werken is vele malen gezonder 
voor je lijf en zorgt voor een hogere 
productiviteit. Dit product is gemaakt van 
FSC® gekwalifi ceerd bamboe dat op een 
duurzame manier is gewonnen, bijdraagt 
aan het milieu en is verpakt in biologisch 
afbreekbaar materiaal.

XERGONOMIC® STA BUREAU

VAN

€ 119,00
VOOR 

€ 98,00

LEZERSACTIE * 
Valse verlangens en bloedende 
harten van Sol Bouzamour
Een actueel verhaal over liefde en loyaliteit in 
een harde wereld, de weerspiegeling van de 
maatschappij hoe we met elkaar omgaan, 
discriminatie, de verschillen in klassen, maar 
vooral over de zoektocht naar eigen identiteit. 
Sol neemt je mee in een eigentijds realistisch 
liefdesepos vol geweld, vriendschap, 
loyaliteit, verraad en heel veel seks.

www.solbouzamour.nl TAG #BOEK

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

Scan 
de 

QR-code

Geniet van 
de zon!
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SHOPPING/NEWSWILKINSON  MANNEN 
BESTAAT 250 JAAR
Al 250 jaar scherpen mannen hun stijl aan met 
Wilkinson Sword. De afgelopen decennia is 
Wilkinson nooit opgehouden met innoveren, wat 
zorgt voor heerlijk scheergemak. Een goed 
voorbeeld van Wilkinsons basiswaarden en hoge 
kwaliteit is de Wilkinson Hydro 5. Deze tool heeft 5 
mesjes, een innovatief gel-reservoir en een Flip 
Trimmer, waardoor je gemakkelijk en nauwkeurig 
scheert. De combinatie van de 5 Ultraglide mesjes 
met Skin Guards en het gel-reservoir zorgen voor 
een goede huidverzorging tijdens het scheren.
wilkinsonsworld.nl

LEZERSACTIE * 
Maak kans op een 
Peach Blossom 
Smoothing Body Wash
Dompel je onder in de geur van het 
voorjaar met deze body wash op basis 
van perzikenbloesem. Deze body wash 
van O’right bevat ingrediënten die de 
huid intens verzorgen en hydrateren.

www.oright.ca TAG #BODYWASH

HAWAIIAN TROPIC 
- SILK HYDRATION 
PROTECTIVE 
WEIGHTLESS OIL
Deze zomer hoef je je geen zorgen te maken 
over zonbescherming dankzij de Hawaiian 
Tropic Silk Hydration Protective Weightless 
Oil met factor 30. De formule is licht, plakt 
niet, hydrateert wel 12 uur lang en is 
bovendien waterresistent voor 80 minuten. 
Daar komt nog bij dat de olie heerlijk 
ruikt! www.hawaiiantropic.com

SCHELDEBROUWERIJ 
STRANDGAPER
Zoals de naam al doet vermoeden, is de 
Strandgaper van Scheldebrouwerij een 
heerlijk biertje om luierend op het strand 
van te genieten. Strandgaper is een 
sprankelende verfrissing op een zwoele dag. 
De evenwichtige smaak met het fruitige 
aroma smaakt naar meer en insinueert 
zindering en gezamenlijkheid. Met een 
subtiel bittertje en een sprankelende afdronk 
is de Strandgaper een perfecte aanvulling 
op een warme zomeravond. Geniet deze 
zomer op het strand van deze goudblonde 
dorstlesser. www.scheldebrouwerij.comDoe

mee en 
win

Geniet van 
de zon! 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

ZZYYXXWWVV
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Heeft u last van een reactie na het 
kleuren van uw haar? Dan bestaat 
de kans dat u last heeft van PPD of 
een aanverwante stof.

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

Een reactie na
haarkleuring?

Het kan beginnen met jeuk en irritatie van de hoofdhuid of 
zwelling van het hoofd, gezicht of keelgebied. Heeft u eenmaal 
een reactie op deze stof, dan kun je het niet meer toepassen.

Plantaardige kleuringen zijn gemaakt van planten en bladeren 
van bloemen. De kleur is niet geheel grijsdekkend, uw eigen 
haarkleur komt er doorheen maar met een kleurnuance, zoals 
bij een aquarel. Dat geeft het natuurlijke effect. Echter, door 
regelmatig te kleuren wordt de kleur dieper en intenser.
Het is helaas niet mogelijk om uw haar lichter te kleuren.
Ook hebben we kleurshampoos die 100% plantaardig zijn, 
om uw kleur te versterken.

Voor wie is dit geschikt?
- Voor mensen met PPD-allergie
- Vervelende reacties na het kleuren 
- Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven 
- Mensen die een ijscap hebben tijdens chemotherapie

Meer informatie vindt u op onze website of neem 
vrijblijvend contact met ons op.

De oplossing is
 plantaardig kleuren

We staan voor kwaliteit, aandacht en detail. Belangrijke onderdelen zoals een We staan voor kwaliteit, aandacht en detail. Belangrijke onderdelen zoals een 
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DITJES/DATJES

Om verwarring met juli te vermijden wordt de maand juni
  in de reiswereld uitgesproken als juno.
 Laminaat is nog altijd de populairste vloersoort.
  20 juni is het Wereldvluchtelingendag. 
Deze dag is speciaal in het leven geroepen om aandacht te vragen
   voor het lot van vluchtelingen.
 Geen enkele andere maand begint op dezelfde dag
    van de week als juni.
Een houten vloer in je badkamer is meestal geen goed idee.
  Houten vloeren zijn namelijk allesbehalve watervast.
Zet papa op zondag 19 juni in het zonnetje tijdens Vaderdag.
 Juni-kinderen zijn vaak heel sociaal. 
    Je zult dan ook heel wat vriendjes over de vloer krijgen.
 Wel in wisselend gezelschap, want een juni-kind is 
nieuwsgierig en ontmoet graag nieuwe kinderen.
  In Scandinavische landen wordt op 25 juni het
   Midzomerfeest gevierd.
 Nederlanders beschouwen 23ºC als de meest ideale 
  temperatuur om te barbecueën.
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Brownies&downieS Asten
Koningsplein 6, Asten

0493-724900
www.browniesanddownies.nl

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

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

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

‘De mensen maken het bijzonder’

BESTEL ONZE BROWNIES
NU OOK ONLINE
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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

Onze vip room is speciaal ingericht voor meerdere personen.
Dus ook voor onze Koppel massage, waarbij koppeltjes/
echtparen kunnen genieten van een heerlijke erotische massage 
door een of twee masseuses naar keuze (de prijs is hetzelfde). 
Echtparen die open-minded zijn en hun horizon willen 
verbreden en in zijn voor nieuwe erotische ervaringen kunnen 
dus ook bij Yu&Mi terecht.

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!

KOPPEL 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 worden gelegd 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



Doedels & More
www.doedelsandmore.nl  |   /Doedelsandmore  |   doedelsandmore

Doedels & More is ontstaan doordat ik mijn 
eerste nestje Australian Labradoodles kreeg en ik 
graag aan onze puppykopers iets origineels mee 
wilde geven.

Omdat ik ook een kleinschalige fokker ben van de
Australian Labradoodle (www.doedels4you.nl) en 
veel vragen krijg over de vachtverzorging, benches, 
voeding en dergelijke heb ik er voor gekozen om 
deze producten te gaan verkopen. Ik mag van 
diverse prachtige merken, zoals Ferplast, Jack and 
Vanilla, Hownd, Farmfood, mooie dingen verkopen 
waar ik ontzettend blij mee ben. In het bijzonder 
met de natuurvoeding van ’t Morgenland die 
speciaal ontwikkeld is voor Australian Cobberdog/
Labradoodle en alle aanverwante doodles.

Snuffel gerust rond in mijn leuke webshop waar 
alles te koop is voor je pup en je hond maar ook 
voor fokkers.

Doedelse groeten,
Anoeska de Bekker

Alles voor
jouw viervoeter

Meer info? Kijk opwww.doedelsandmore.nl

DEZE MAAND: 
FERPLAST 
FIETSMAND 
ATLAS BIKE RAPID

Atlas Bike Rapid is de ideale huisdierendrager voor 
fi etsen en is geschikt voor kleine honden. De mand 
is ontworpen om snel en eenvoudig op het stuur te 
worden bevestigd.

• Maximale capaciteit 7 kg voor kleine honden. 
• Veilige en onbezorgde fi etstochten dankzij het veiligheidsnet
   en de voorkant voor de poten van huisdieren. 
• Netvakken voor accessoires.
• Compleet met veiligheidsgordel om aan de halsband of tuigje
   te bevestigen. 
• Plastic mand gemakkelijk en snel te reinigen, op en aan te
   klikken. Inclusief wasbaar katoenen kussen.

COLUMN/FRANCA VAN DE KERKHOF

Dit slotakkoord mag passen bij 

het leven wat zich daarvoor heeft 

afgespeeld. Heb je een rustig leven 

mogen leven, of was het meer 

bewogen, waren er momenten van 

opnieuw beginnen, een ander pad 

inslaan. Een leven met hoogtepunten 

of diepe dalen. Of een combi van dit 

alles. Het slotakkoord van je leven mag 

een spiegel zijn van je geleefde leven.

Zo mocht ik onlangs een familie 

begeleiden waarbij aan de tafel in de 

serre verhalen naar boven kwamen 

over het leven van en met hun vader. 

De fi jne momenten die ze hadden 

gehad tijdens het vieren van allerlei 

levensmomenten. Of dat nu in de 

zomer was of in de winter. Zowel in 

de tuin als in huis. Er kon van alles. 

En het paste altijd. Dat thuis maakte 

dat het altijd gezellig was en passend 

voelde.

Coda:
het ‘slotakkoord van het leven’

Coda wat betekent dat eigenlijk. Die vraag wordt mij regelmatig 
gesteld. Als je het opzoekt kom je verschillende mogelijkheden 
tegen. Maar altijd is het: het einde van …, het staartje van …
Voor mij betekent Coda: het ‘slotakkoord van een leven’.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

Daar haakte ik op aan met de 

vraag: “zou het afscheid dan niet 

gewoon thuisgehouden kunnen 

worden?” Daar hadden ze al wel over 

nagedacht. Maar ze wisten niet goed 

of dit zou kunnen.

Maar de ogen van de kinderen 

begonnen al te glinsteren. En nog 

geen dag later hingen er allemaal 

briefjes: wie is met wat bezig, wat 

is er al gedaan, wat moet er nog 

gebeuren. Stoelen huren, taartjes 

bakken, familie vragen te helpen 

enz. Een geoliede trein werd het. 

Fantastisch om te zien. 

Het werd een prachtig afscheid. 

Het was een mooi SLOTAKKOORD!

Dit zijn de pareltjes in mijn werk.

En die komen gelukkig steeds vaker 

voor!
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN HET VERKEERDE MEISJE 

Oerol Festival 2022 gaat door. Van 
10 tot en met 19 juni 2022 
verandert Terschelling weer in één 
groot podium voor theater, dans, 
pop-up performances, talks, 
beeldende kunst, wetenschap, 
onderzoek en (live)muziek. Naast 
premières, experimentele 
performances en aanstormend 
talent biedt Oerol ook ruimte voor 
refl ectie. De natuurlijke omgeving 
met brede stranden, het 
duinlandschap en heel veel bos 
helpt daarbij. Veel voorstellingen 
worden ter plekke voor de locaties 
gemaakt of daarop aangepast. 
Maar inspiratie komt ook spontaan 
in de schuur, op de dijk, in een 
tentje op de festivalterreinen of 
gewoon op straat. Kortom, waar je 
ook kijkt, overal gebeuren mooie, 
rare of verbazingwekkende dingen. 
Kijk voor meer info op 
www.oerol.nl.

D AGJE UIT
OEROL

FILMPJE KIJKEN 

FALLING FOR FIGARO

De juiste tijd en de juiste plaats. Maar 
toch ging het ineens gruwelijk verkeerd… 
Op een ochtend wordt Amelie vanuit het 
niets van haar fi ets getrokken door een 
man met een angstaanjagend masker 
voor zijn gezicht. Hij sluit haar vervolgens 
op in een donkere ruimte. Amelie snapt 
totaal niet waarom de ontvoerder juist 
háár moest hebben. Is het hem te doen 
om losgeld te krijgen van haar rijke vader? 
Speelt haar dubieuze bijna ex-echtgenoot 
Vince misschien een rol in het geheel? Of 
heeft haar ontvoerder zich gewoon vergist 
en is zij simpelweg het verkeerde meisje?
HET VERKEERDE MEISJE van 
Angelique Haak is vanaf 20 juni 
verkrijgbaar.

De succesvolle Millie (Danielle Macdonald) 
geeft haar goedbetaalde baan en haar luxe 
appartement in Londen op om haar grote 
droom om operazangeres te worden na te 
jagen. Ze laat zelfs haar vriend achter en 
vertrekt naar de Schotse Hooglanden, waar 
ze les krijgt van de beruchte operadiva 
Meghan (Joanna Lumley). In de pub waar 
ze verblijft, ontmoet ze de nukkige Max die 
ook zanglessen blijkt te volgen bij Meghan. 
Beiden repeteren ze voor de competitie, 
maar wat begint als rivaliteit tussen de 
twee, verandert in iets moois. 
FALLING FOR FIGARO is vanaf 2 juni te 
zien in de bioscoop.

ZZYYXXWWVV

UUTTSSRRQQPPOO

NNMMLLKKJJIIHH

GGFFEEDDCCBBAA

www.vanmossel.nl/ford

DE NIEUWE
FORD FOCUS
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

Adv. 1-1 pag. Focus voorraad BRUIST.indd   1Adv. 1-1 pag. Focus voorraad BRUIST.indd   1 09-05-2022   09:0809-05-2022   09:08
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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
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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

Een tuinconcert bij een villa laat menigeen al 
fantaseren over de omvang van een uitverkocht 
Koninklijk Theater Carré, maar Wibi houdt zijn 
optredens liever wat kleinschaliger. “Ik heb 
weleens voor duizenden bezoekers opgetreden, 
maar dan mis ik de sfeer. Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen. Daarom treed ik maar voor een 
paar honderd bezoekers tegelijk op”, legt de 
pianist uit.

Tijdens de tuinconcerten staat Wibi er overigens 
niet alleen voor. “Voorafgaand aan de concerten 
exposeert een kunstenaar uit de buurt met mooie 
beelden. Dit geeft de bezoeker wat afwisseling en 
het tuinconcert een extra dimensie. Daarnaast 
heb ik ook personeel in dienst dat de gasten 
welkom heet en voorziet van een hapje en een 

Wibi Soerjadi (52) is een van Nederlands meest succesvolle pianisten en reist voor zijn 
optredens al veertig jaar de wereld over. Maar sinds hij in 2017 is neergestreken in Villa 
Peckedam in het Twentse Diepenheim, geniet hij van de rust en zijn tuinconcerten. “Ik 
vergelijk een tuinconcert met eten in de openlucht: het is net wat anders dan binnen, 

gewoon spannender en wat lekkerder."

Wibi Soerjadi over succes tuinconcerten:

 'Je moet een bepaalde 
intimiteit voelen'

drankje. Als ik dat ook nog voor mijn rekening 
moet nemen, wordt het wel erg veel”, lacht hij.

VLEUGEL Wibi heeft mooie herinneringen aan 
zijn akoestische vleugel en de twee zijn dan ook 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. “De vleugel 
staat in de villa altijd op de kamer waar ik studeer, 
maar voor ieder optreden zet ik hem buiten. Dat 
maakt een optreden nog wat specialer, wat 
closer.”

JUBILEUM  Tot slot is de pianist blij dat hij zijn 
veertigjarig jubileum eindelijk groots kan vieren. 
“Vanwege de coronapandemie is het twee keer 
uitgesteld. Dat was fl ink slikken. Maar ik ben blij 
dat het nu weer kan en ik ga er extra van 
genieten”, besluit Wibi.
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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!
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Verdonckstraat 1c, Someren  |  0493 - 495832
info@morfose.nl  |  www.morfose.nl

Wij hebben kennis van 
HAARZAKEN
Dat gaat niet vanzelf, want 
daarvoor volgen we de laatste 
trends, de juiste cursussen 
en leerzame workshops. Die 
kennis resulteert in jouw stijl, 
jouw sfeer en jouw kapsalon.

Maak kennis met onze 
inspiratie en kleurkennis! 
Maak online je afspraak 
via www.morfose.nl voor 
een kleurbehandeling.

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
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HELMOND

DEURNE

Antropoceen, het tijdperk van 
de mens
t/m 11 september. di t/m zo 
10:00-17:00 uur. De tentoonstelling 
‘Antropoceen, Het tijdperk van de 
mens’. Museum Helmond, locatie 
Kunsthal.
www.museumhelmond.nl 

Boeremèrt Brouwhuis
5 juni. 11.00 - 18.00 uur. Wat 40 
jaar geleden begon als een klein 
dorpsevenement is uitgegroeid tot 
een groot evenement.
www.boeremertbrouwhuis.nl 
  

Carat Concerten
Op zon- en feestdagen t/m eind 
september van 12.00-15.00 uur. 
Van jazz tot pop en van klassiek tot 
blaasmuziek in het Carat paviljoen 
in Stadspark De Warande.
www.caratconcerten.nl/programma

Expositie De Geschiedenis van 
de Communicatie
Hele maand juni, wo t/m vr + 
zo van 13.30 – 16.30 uur. Een 
interactieve expositie over de 
ontwikkeling van de communicatie 
vanaf de tijd van Napoleon tot nu. 
Museum Techniek met ‘n Ziel, 
Dorpsstraat 23 Neerkant. 
www.techniekmeteenziel.nl 

Kermis Deurne 
17 t/m 21 juni.  Zwaaien en zwieren 
in het centrum van Deurne.

Filmconcert Koyaanisqatsi
17 juni, 20.30 uur. Liefhebbers 
van instrumentale muziek en stille 
fi lm kunnen hun hart ophalen met 
‘Koyaanisqatsi’ in de uitvoering van 
het kwartet We Stood Like Kings. 
Cacaofabriek. 
www.cacaofabriek.nl

ASTEN
Toppers Summer Beach Party
Toppers Summer Beach Party
11 juni. Aanvang 20.00 uur. 
Muziekvereniging Jong Nederland 
Asten m.m.v. Erik vd Akker, 
Jermaine van Haarlem, Mariëlle 
van Roy, Sandy Ponjee, Gerry 
Stultiëns en Anouk Demos. 
Entreekaarten via www.jnasten.nl

Int. Petanquetoernooi Asten
18 juni. Aanvang 10.00 van het 
internationale petanque toernooi 
op ‘t Lover, Weivelden 1, Asten. 
Inschrijfgeld € 15,- per doublet.

Artheo Beeldentuin & Atelier 
2022 
5-12-19 juni. Van 11.00 tot 17.00 
uur is de Beeldentuin van Theo 
van Dam open. Met verschillende 

gastexposanten. Entree gratis. 
Behelp 15, Asten-Heusden.
  
Rondleiding Kasteel Asten 
5 juni. Iedere eerste zondag van 
de maand van 10.30 tot 12.00 
uur een rondleiding Kasteel Asten. 
Kasteellaan 12, Asten.

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

Het juiste adres voor uw prachtige lingerie en 
badkleding. Wij zijn enthousiast om onze 

vakkennis en styling advies met u te delen. 
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Kalender onder voorbehoud. 
Ga voor een volledig overzicht 

van alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl.

Kermis Someren-Heide
3 t/m 6 juni 2022. De jaarlijkse 
Kermis aan De Brink in Someren-
Heide. 

Kermis Someren-Eind
24 t/m 27 juni 2022. De jaarlijkse 
Kermis in het centrum van 
Someren-Eind.

Wielercollege 
24 juni. Wielercollege met Michael 
Boogerd in theater De Ruchte in 
Someren. Hij vertelt o.a. over de 
Tour van 2022 en over zijn eigen, 
turbulente loopbaan. meer info; 
www.deruchte.nl

Kennedy toertocht
26 juni. Een fi etstocht van 40, 80 of 
120 km, waarbij zoveel mogelijk de 
route van de Kennedymars gevolgd 
wordt. 
www.twcdezwaluw.nl
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GEMERT-BAKEL

SOMERENLAARBEEK

Jaarmarkt Bakel
5 juni. Jaarmarkt in het centrum 
van Bakel georganiseerd door CV 
de Pierewaaiers. Aanvang 11.00 uur.  
www.pierewaaiersbakel.nl
 
Cruydenrijck Pruuvereej
6 juni. 11.00 uur. Natuur-, 
landschap- en kruidenmarkt in het 
Boerenbondsmuseum te Gemert. 
www.kruidendorp.nl

De Haag op stelten
12 juni. Grote markt in de Haag te 
Gemert. www.detheatermakers.nl

Laarbeekse wandeltochten 
4 en 5 juni. Wandelroutes van 5, 
10, 15, 20, 30 of 40 km. 
www.laarbeeksewandeltochten.nl 

Vlooienmarkt Mariahout
5 juni. Rondstruinen tussen alle 
tweedehandse spullen in het 
openluchttheater.
www.openluchttheatermariahout.nl 

Kunst- en open tuinenroute
12 en 19 juni. Kunst kijken, 
combineren met particuliere tuinen 
bekijken. 
www.laarbeeksetuinen.nl

Rommelmarkt Sparta’25
26 juni. Op het Sparta terrein 
zoeken naar tweedehandse 
schatten. 
www.rommelmarktsparta25.nl

Festival 9Zero
24 en 25 juni. Outdoor festival 
met meerdere podia, optredens en 
dj’s. Festivalterrein Breemortelweg 
Deurne. www.9zero.nl 

Tentoonstelling ‘In de ban van 
de Aa’
Hele maand juni, di t/m zo 12.00-
17.00 uur. Kunstenaressen Emelie 
Jegerings en Jolanda Tielens volgen 
het stroomgebied van de Aa, van 
Ospeldijk tot aan ’s-Hertogenbosch. 
De Wieger, Deurne, 
www.dewieger.nl.

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

 

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

Nachtegaallaan 2C  Beek en Donk
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INGREDIËNTEN
1kg spareribs

4 stelen bleekselderij
2 wortels

10 kruidnagels
1 stokje kaneel

2 sinaasappels, gehalveerd
1 citroen, gehalveerd

2 laurierbladen
2 verse stukken gember

zwarte peperkorrels

MARINADE
2 rode chilipepers, fi jngehakt

8 eetlepels honing
6 teentjes knofl ook, gepeld

4 eetlepels olijfolie
2 theelepels zout

2 theelepels peper
2 eetlepels citroensap

8 eetlepels abrikozenjam
4 eetlepels tomatenpuree

BEREIDING
Vul een pan met koud water en voeg alle ingrediënten(behalve de 
ingrediënten voor de marinade) toe inclusief de spareribs. Zorg ervoor 
dat het water ze net bedekt. Breng alles zachtjes aan de kook. Zet het 
vuur uit zodra het begint te koken (ongeveer 10-15 minuten). Houd 
de deksel erop en laat alles afkoelen.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een hersluitbare zak die 
groot genoeg is om ook de spareribs toe te voegen. Meng alles goed 
en doe vervolgens ook de spareribs in de zak. Sluit de zak en druk 
deze een beetje plat zodat alle marinade met de ribben is vermengd. 
Zet dit minimaal 2 uur in de koelkast, een hele nacht zal een nog 
sterkere smaak geven.

Als de ribben klaar zijn om te koken leg ze op de barbecue, ongeveer 
15 minuten, afhankelijk van de dikte van de spareribs. 
Pak wat servetten en smullen maar! 

Dit is een recept waar je de hele zomer van kunt genieten. Deze spicy sticky 
spareribs van de barbecue zijn namelijk megalekker! Dat niet alleen, ze zijn 

namelijk ook, met enige voorbereiding, makkelijk te bereiden. Geniet van een 
heerlijke zomeravond! 

2 STUKKEN - 165 MIN

Spicy sticky spareribs
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 luieren.
De oplossing van vorige maand was verwen.

Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 8-5-2.

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

Puzzelen helpt niet alleen om 
je beter te voelen, maar ook om 
te ontspannen. Je stressniveau 
wordt stukken lager, omdat je 

hersenen in de alfa-staat gaan. 
Dus neem eens rustig de tijd en 

vul de oplossing van de twee mooie 
prijspuzzels in om kans te maken 

op geweldige prijzen.

PUZZELPAGINAPUZZELPAGINA Maak kans op deze bruisende

vaas in 
koraal
t.w.v. € 26,-

parfum 
zalig 
zomer 
heerlijk 

geur
blij 
musk
aroma

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

Pimp je interieur met deze 
vaas Dalyan - keramiek koraal. 
30 cm hoog, diameter 15 cm. 
Aangeboden door Liv'in Room 121 
in Antwerpen.
www.livinroom121.be

Maak kans op 

Musk Extreme
parfum
Musk Extreme eau de parfum is 
één van de eerste geuren uit de 
Perris Monte Carlo Fragrance 
Collection en wordt ook wel geur 
van de verleiding genoemd. Dit 
parfum is warm, geraffi neerd en 
zeer sensueel te noemen en 
verrijkt met o.a. muskmoleculen, 
bergamot, vanille, rozen en civet. 
Voor dames en heren. 
www.perrismontecarlo.com.

100 ml
t.w.v.

€145,-

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 juli de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl.
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Meester Strikstraat 1, Helmond - Stiphout | 0492-523271 | www.fi rstclassmodestiphout.nl

Actuele Collectie hoog zomer
Type: chique sportief

Van onze nieuwe labels


