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IETS MOOIS 
GEZIEN? 

Wij sturen het 
naar je op!

Hét adres voor een mooie, 

nieuwe outfi t. Met een zeer 

uitgebreide collectie 

damesmode en de daarbij 

behorende accessoires 

zijn wij altijd enthousiast om 

jou van top tot teen te kleden.

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

 @inverno_damesmode
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Wil je kansmaken om jouw fotoin De Peel Bruistterug te zien?
Stuur deze dan naarontwerp@nederlandbruist.nlo.v.v. Foto De Peel
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Bruisende lezer,

Het is offi cieel: de herfst is begonnen. Voor sommigen is dit de 
mooiste tijd van het jaar, maar er zijn ook heel wat mensen die 
last krijgen van een zogenaamde herfstdip. Ze zijn moe, hebben 
weinig energie en zouden het liefst de hele dag in bed blijven 
liggen. Gelukkig kun je daar zelf eenvoudig iets tegen doen. Wat? 
Je leest het verderop in deze nieuwste editie van Bruist. 

Bij deze alvast één goede tip tegen je herfstdip: koop een kaartje 
voor de nieuwste show van stand-upcomedian Martijn Koning; 
een avondvullende show waarmee hij het publiek vermaakt, zoals 
je kunt lezen in het interview dat we met hem hadden.

Herfstdip of niet, op de redactie van Bruist blijven wij gewoon 
hard doorwerken om elke maand weer een mooi magazine voor 
onze lezers te maken. En datzelfde geldt voor al onze bruisende 
ondernemers. Ook zij laten zich niet tegenhouden door een 
eventuele herfstdip, maar blijven er alles aan doen om hun 
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Blader snel verder 
voor hun inspirerende verhalen om te ontdekken hoe ze dat 
doen.

Veel leesplezier!
Lea en Marcel Bossers
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BRUIST/BODY&MIND

Gebreide truien om lekker in weg te kruipen, warme chocolademelk met 
een toefje room en kaarsjes voor de nodige sfeer. Het is offi cieel: de herfst is 

begonnen en dat moet gevierd worden met een wandeling door het bos, happy 
food en heel veel licht. 

HAPPY FOOD Dat eten van invloed is op je lichaam, 
is logisch maar voeding kan ook heel veel doen voor 
je humeur. Ben je vaak slechtgehumeurd zonder 
aanwijsbare oorzaak? Kijk dan eens naar je voeding 
en ontdek hoe je jezelf een goed humeur kan eten. 
Van pure chocolade word je bijvoorbeeld heel vrolijk 
en energiek en met vette vis verminder je depressies.

DE KRACHT VAN LICHT Kijk je op tegen de 
eindeloze donkere avonden? Ga dan op zoek naar 
licht. Maak in je lunchpauze een kleine wandeling, 
ga dicht bij het raam zitten en trek er op vrije 
dagen eens wat vaker op uit. Voor wie echt last 
heeft van een hardnekkige herfstdip, is er altijd 
nog lichttherapie. Bij deze therapie word je kort 
blootgesteld aan intensief licht. Het effect: je krijgt 
meer energie en voelt je opgewekter. 

Zodra de blaadjes van de bomen vallen, laat het 
lichaam ons af en toe een beetje in de steek. 
Moeheid, weinig energie, somberheid en een grote 
behoefte om te slapen zijn de meest voorkomende 
symptomen van een herfstdip. Het recept om een 
herfstdip te voorkomen: ga leuke dingen doen. Laat 
je niet kisten door een kleine regenbui, maar snuif de 
buitenlucht op tijdens een wandeling door het bos.  

VITAMINE D De zon zorgt ervoor dat wij vitamine 
D aanmaken. Een belangrijke vitamine die onder 
andere zorgt voor de opname van calcium in ons 
lichaam, een belangrijke rol speelt in het in stand 
houden van onze weerstand en die ook depressies 
tegengaat. Omdat de grootste en belangrijkste bron 
van vitamine D zonlicht is, wordt aangeraden om 
minimaal een half uur per dag in de buitenlucht te zijn.

Hoera,
het is herfst

Wil jij meer tips om een herfstdip tegen te gaan? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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Beatrix de Rijkweg 8, Eindhoven  |  040-8200777
admin@meliusklinieken.nl  |  www.meliusklinieken.nl
Andere vestigingen: Breda en Goes.

Chronische pijnzorg,

 “Wij werken met een uniek integraal concept”, 
vertelt Kenneth van Tilburg,  anesthesioloog-
pijnspecialist bij Melius Klinieken. “Paramedici, 
gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch 
specialisten werken samen vanuit één gebouw en zijn 
als team verantwoordelijk voor de beoordeling en de 
behandeling.”

 Allesomvattende zorg 
 Medius Klinieken richt zich niet alleen op de 
behandeling van patiënten met (chronische) pijn, maar 
ook op preventie (onder andere bij mensen met zware 
beroepen) en nazorg. “Bij het laatste kun je bijvoorbeeld 
denken aan specifi eke beweegprogramma’s, waarbij je 
in een periode van twaalf weken onder begeleiding aan 
de slag gaat om je lichaam krachtiger en soepeler te 
maken.” 

 Geen tijdverlies 
 Het begint allemaal bij een verwijzing door (over het 
algemeen) de huisarts. “Als mensen bij ons aankloppen, 
krijgen ze eerst een gesprek met één van onze 
pijnconsulenten en vervolgens een gesprek met een 

Maar liefst één op de vijf Nederlanders heeft last van chronische pijn: van hoofd- en aangezichtspijn tot 
lage rugpijn en pijn na een operatie. Je zou denken dat de zorg dan ook goed geregeld is, maar dat is 

helaas niet altijd het geval. Chronische pijnzorg is in ons land behoorlijk gefragmenteerd. Behandelingen 
van de huisarts, medisch specialist en fysio- of manuele therapeut zijn vaak onvoldoende op elkaar 
afgestemd en de wachttijden zijn lang. Vanuit de overtuiging dat dit beter kan is Melius Klinieken 

opgericht, een centrum voor geïntegreerde pijnzorg met inmiddels drie vestigingen in Brabant en Zeeland.

medisch specialist, vaak aangevuld met een analyse van de 
lichamelijke pijnklachten door een fysiotherapeut of manueel 
therapeut. Na eventueel aanvullend onderzoek wordt een 
behandelplan op maat opgesteld. Vaak kan aansluitend al de 
eerste stap van de behandeling worden gezet.”

 Persoonlijke benadering 
 Ook de persoonlijke benadering van Melius Klinieken maakt 
het verschil. “We hebben alle tijd en aandacht voor onze 
patiënten, zodat ze echt hun verhaal kwijt kunnen. Alles bij 
elkaar resulteert dit in een aanzienlijk betere kwaliteit van 
zorg, en daar gaat het uiteindelijk om!”

Goed om te weten:  alle pijnzorg bij Medius Klinieken wordt 
vergoed door de zorgverzekering. 

dat kan beter!

GEEN WACHTTIJDEN 
EN BETERE KWALITEIT 
VAN ZORG

BRUISENDE/ZAKEN
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UNION – E-FLOW
Union laat met de gloednieuwe E-Flow zien dat elektrisch fi etsen 
helemaal niet saai hoeft te zijn. Door de retro look is hij perfect voor 
de stijlbewuste fi etser en met verschillende kleuren is er altijd een 
die bij je past. De E-Flow is voorzien van 7 versnellingen, een 

Shimano motor en een 
stijlvolle voordrager. 
Opladen doe je gewoon 
met een stekkertje of je 
haalt de accu eruit als je 
geen stalling hebt met 
elektriciteit. Alles wat jij 
nog hoeft te doen is: 
go with the E-Flow!
www.union.nl

KELLOGG’S ALL-BRAN 
ONTBIJTGRANEN

Met de veranderende seizoenen is het 
belangrijk om de juiste voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Zo is je lichaam 
beter bestand tegen koudere 
temperaturen, minder zon en regen. De 
All-Bran ontbijtgranen van Kellogg’s 
zijn een bron van vezels, vitaminen van 
de B-groep, ijzer en koolhydraten zodat 
jij de dag goed begint.  Een lekker, 
voedzaam en makkelijk 
ontbijt voor jong en oud! 

www.kelloggs.nl

Prachtige herfst

Met de veranderende seizoenen is het 
belangrijk om de juiste voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Zo is je lichaam 
beter bestand tegen koudere 
temperaturen, minder zon en regen. De 
All-Bran ontbijtgranen van Kellogg’s 
zijn een bron van vezels, vitaminen van 
de B-groep, ijzer en koolhydraten zodat 
jij de dag goed begint.  Een lekker, 
voedzaam en makkelijk 
ontbijt voor jong en oud! 

www.kelloggs.nl

EENEEN
EIGEN-EIGEN-
WIJZEWIJZE
GASTGAST
THE VISITORTHE VISITOR

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

SHOPPING/NEWS

Prachtige herfst
Doe

mee en 
win

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 
Kenwood je favoriete 
keukentool. Hiermee maak 
je in een handomdraai de 
lekkerste (hartige) taarten, 
cakes en meringues. 
www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 
collectie ‘Moments by Marjolein Bastin’ 
uit. De drie geurlijnen zijn geïnspireerd 
op reizen naar tropische eilanden, de 
Zwitserse Alpen en de Nederlandse kust. 
Kies jouw favoriete geur en verwen jezelf 
of een ander met de heerlijk geurende 
handzeep en de fi jne, verzorgende 
handlotion. Vanaf half oktober exclusief 
verkrijgbaar via DA. 

www.hallmark.nl

KENWOOD – TITANIUM 
CHEF BAKER
Duik jij deze herfst de keuken in voor 
een huisgemaakte carrotcake, 
pompoen quiche of een ander baksel? 
Dan is de Titanium Chef Baker van 

lekkerste (hartige) taarten, 

www.kenwoodworld.com

HALLMARK – HAND-
ZEEP & HANDLOTION

Ga mee op geurreis met Hallmark! Samen met 
illustratrice en tekenares Marjolein Bastin 

brengt Hallmark de home fragrance 

www.hallmark.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

LEZERSACTIE*
Cheerful Merlot
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen.
In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 
per verkochte fl es 750 liter schoon 
drinkwater aan communities in 
Afrika. Bovendien is de wijn 100% 
biologisch, vegan & hartstikke 
lekker. Daarom is The Good Wine, 
goed voor jou en voor een ander!

www.thegoodwine.nl TAG #ROOD

*
YES! Lekkere wijn die ook nog eens 
bijdraagt aan wat belangrijk is: een 

In samenwerking met The Good Roll 
Foundation & Made Blue doneren zij 

Afrika. Bovendien is de wijn 100% 

Zwenkbare ledlampjes in rvs look 
met bewegingssensor en instelbare 
brandtijd van 20 seconden tot 4 
minuten. Ideaal om bijvoorbeeld 
onder het bed te monteren zodat er 
licht is tijdens het toiletbezoek. Maar 
ook in de vertrekken waar de 
lichtschakelaar niet bij de hand is, 

zijn deze lampjes erg handig. De 
lichtkleur is warmwit. Deze 
nachtlampjes worden geleverd in 
een set van twee stuks, inclusief 

trafo en 180 cm aansluitsnoer.

LED NACHTLAMPJES MET SENSOR

www.kastaccessoires.nl

NU VOOR

€ 89,-

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA

ZYXWV

UTSRQPO

NMLKJIH

GFEDCBAAAAAAAAAAAAAAAAA
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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, onder andere 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.

Hoe gezond is 

jouw tandvlees?

Test het hier Jouw lach, onze pass ie

Jeannine van 
den Hout uit 

Eindhoven was 
haar hele leven 

bang voor de 
tandarts. 

Ik heb geen pijn meer
en ik durf weer te lachen!

“Jarenlang had ik last van mijn gebit. Ik wilde daarom graag een kunst-
gebit, maar mijn eigen tandarts wilde er niet aan beginnen. Toen ik via 
een kennis bij CDC Complete Tandzorg terechtkwam, werd er eindelijk 
naar me geluisterd.” Lees hier hoe Jeannines leven is veranderd door 
haar nieuwe gebit, waarmee ze weer kan stralen.

behandeling zou plaatsvinden onder volledige narcose. Ik kon 
niet wachten, eindelijk zou ik van mijn gebitsproblemen af zijn’

                  Onder narcose Op de dag van de behandeling 
was ik wel een beetje zenuwachtig. Gelukkig was 
de sfeer in het narcosecentrum heel relaxed, wat 
me echt op mijn gemak stelde. Ik heb heel hard 
gelachen met de specialisten. Daarnaast werd ik 
ontzettend goed begeleid en geïnformeerd. De 
specialisten vertelden me precies wat ze gingen 
doen en toen was het tijd voor de narcose. Dit 
verliep allemaal heel soepel.

Het resultaat Sinds december vorig jaar heb ik nu mijn 
defi nitieve nieuwe gebit. Het eindresultaat was écht het resultaat 
waar ik op hoopte. Maar ik ga nog door met de volgende stap:  
een klikprothese. Een klikprothese in de onderkaak wordt 
meestal grotendeels vergoed. De narcose viel helaas niet 
onder de verzekering. Nu wil ik nog graag implantaten in mijn 
bovenkaak. CDC heeft mij laten weten dat dit waarschijnlijk niet 
vergoed zou worden, maar het is ze toch gelukt! Maar ook als 
het niet vergoed zou worden, was ik bereid om de behandeling 
zelf te betalen.”

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!

Jouw lach, onze pass ie

Schooltandarts  “Ik kan me de schooltandarts nog 
goed herinneren. We lagen met acht kinderen op een rij in de 
tandartsstoel. De tandarts was niet sympathiek en boorde graag 
zonder verdoving. Het was echt een traumatische ervaring. 
Ik ben altijd braaf één keer per jaar naar de tandarts 
gegaan, maar het was geen fi jne ervaring. Mijn tanden 
zijn nooit echt goed geweest. Ik had een overbeet, 
omdat ik veel heb geduimd vroeger. Ook had ik vaak 
gaatjes. Hard voedsel was lastig, om nog maar niet te 
beginnen over de pijnscheuten bij warm en koud eten.” 

Een prothese als oplossing Ik wilde 
daarom graag een compleet nieuw gebit, maar mijn 

tandarts vond dat geen goed idee. Hij wilde namelijk geen 
goede tanden trekken. Ik had niet het idee dat er naar mij 
werd geluisterd. Via een kennis ben ik terechtgekomen bij 
CDC. Er werden foto’s gemaakt van mijn kaak en samen 
hebben we de opties besproken. Ze boden me ook de 
mogelijkheid van een prothese aan. Ze begrepen echt 

dat ik van mijn gebitsproblemen echt af wilde. Dat was de 
eerste keer dat een tandarts mij begreep. Ik zou eerst een 

gewone prothese krijgen en daarna een klikprothese. Deze wordt 
vastgeklikt op implantaten, zodat het gebit niet verschuift. De 

Ik heb geen pijn meer
en ik durf weer te lachen!

CDC Complete 
Tandzorg

heeft 
mijn leven 

veranderd.
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Oktober is de traditionele woonmaand
 met volop woonbeurzen.
Pompoenen zijn eigenlijk bessen.   
 Bijna alle planten komen van oorsprong uit een 

tropisch of subtropisch klimaat.
   Thee is goed voor de bloedvaten.
Tijd om jouw woning herfstproof te maken!
Astronomisch gezien begint de herfst 
 als dag en nacht even lang duren. 
       Afgevallen bladeren zijn heel nuttig, want het 
bladeren beschermen de bodem tegen uitdroging  

en kunnen ook de wortels en vaste planten 
 beschermen tegen bevriezing. 
        Oktober wordt ook wel de    
wijnmaand genoemd. Het woord ‘Halloween’  
 betekent ‘Allerheiligenavond’.
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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

16



Schaamt u zich voor uw kale hoofdhuid bij 
dunner wordend haar? Heeft u kale plekken, 
plaatselijk haarverlies, alopecia, littekens 
van haartransplantatie of dunne inkijk? 

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

Geen zichtbaar 
kaal hoofd meer!

 Bij gedeeltelijke of volledige kaalheid, 
zowel bij mannen als bij vrouwen, 
zorgen wij ervoor dat u zich door 
scalppigmentatie weer zekerder en 
vrijer voelt.

 Wat is scalppigmentatie? 
Scalppigmentatie, ook wel 
hoofdhuidpigmentatie of PMU 
genoemd, is het pigmenteren en 
creëren van haarstoppels op de 

hoofdhuid door middel van een innovatieve tatoeagetechniek. 
Hiervoor gebruiken we speciale goedgekeurde pigmenten 
die geschikt zijn voor de hoofdhuid.

Deze techniek kan worden gebruikt bij gedeeltelijke en zelfs 
bij volledige kaalheid. Het verhult het kaal/dunner wordend 
gebied op de hoofdhuid, denk hierbij aan inhammetjes en 
een dunnere kruin. Bij dunner wordend haar creëert u een 
vollere look. Bij de heren lijkt het of u stoppels heeft en bij 
dames is er minder inkijk zichtbaar bij dunner wordend haar.

 Neem voor meer informatie eens vrijblijvend contact 
met ons op. 

PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
PRIKKELENDE
BOODSCHAP?
Bij Bruist komt 
jouw advertentie
tot bloei

www.nederlandbruist.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 elke dag 
in met Brabantse 
gezelligheid, een fl inke 
dosis creativiteit en 
persoonlijke aandacht in 
voor uw droomkeuken. 
Het kopen van een 
keuken doet u namelijk 
niet dagelijks, dus 
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 u graag 

alle ins en outs van 

de verschillende 

materialen, zodat u de 

keuze maakt die het 

beste bij u past. 
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN TOEN DE WERELD BRAK 

Op zaterdag 15 oktober is het tijd 
voor een nieuwe editie van 
Museumnacht Kids in Utrecht. Zijn 
jullie er klaar voor om in het donker 
de Utrechtse musea en culturele 
instellingen te ontdekken? 
Museumnacht Kids is een 
evenement speciaal voor alle 
gezinnen met kids tussen de vier 
en twaalf jaar. Beleef lokale musea 
en culturele instellingen na 
sluitingstijd door middel van een 
extra leuk programma. Er is genoeg 
te doen: spannende speurtochten, 
coole workshops, leerzame 
rondleidingen en nog veel meer. Dit 
alles met als doel om kinderen op 
jonge leeftijd en op een speelse 
manier in aanraking te laten komen 
met de kunst en cultuur van een 
stad. Kijk voor meer info op 
www.museumnachtkids.nl.

D AGJE UIT
MUSEUMNACHT 
KIDS

FILMPJE KIJKEN
BOILING POINT

Gretel woont al tientallen jaren in Londen. 
Ze leidt een ogenschijnlijk comfortabel 
leven, ondanks haar donkere verleden. Ze 
spreekt niet over haar ontsnapping uit 
Duitsland meer dan zeventig jaar geleden, 
noch over de naoorlogse jaren in Frankrijk 
met haar moeder. En bovenal spreekt ze 
niet over haar vader, commandant van het 
meest beruchte concentratiekamp van de 
nazi’s, of over het gruwelijke lot dat haar 
broertje Bruno onderging. Dan komt er een 
gezin wonen in het appartement onder haar. 
Gretel sluit vriendschap met de negenjarige 
Henry, hoewel hij herinneringen bij haar 
oproept die ze juist probeert te vergeten. 
TOEN DE WERELD BRAK van John Boyne 
is vanaf 4 oktober verkrijgbaar.

Op misschien wel de drukste avond van 
het jaar probeert de charismatische en 
veeleisende chef-kok Andy Jones (Stephen 
Graham) in zijn populaire Londense 
restaurant de balans te vinden tussen zijn 
professionele en persoonlijke problemen. 
Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en 
Warenautoriteit zet het personeel op 
scherp, terwijl het overboekte restaurant 
zich al begint te vullen met gasten. Andy 
probeert streng doch rechtvaardig zijn 
personeel door de chaotische avond te 
loodsen. Gefi lmd in één lange, 
ononderbroken take. BOILING POINT is 
vanaf 6 oktober te zien in de bioscoop.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

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

dermasalon2.0@gmail.com  |  www.salon2punt0.nl

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

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

vakkennis en stylingadvies met u te delen. 
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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

In Appeltjes Schillen snijdt de cabaretier actuele 
maatschappelijke thema’s aan en ook over ons 
eigen kikkerlandje heeft hij het nodige op te 
merken. “Nederland is een sneaky land geworden. 
Nu ook weer met die boeren en hun veeteelt. Ik 
heb echt met ze te doen.” Maar de boeren zijn niet 
het enige onderwerp van gesprek tijdens zijn 
avondvullende show. “Ik ga het over de 
coronapandemie en alle ellende eromheen 
hebben. Maar ook dieren komen aan bod: van 
apen tot de wesp en de teek. Dat zijn dieren die het 
ons erg ‘lastig’ maken. Daarom ga ik ze eens extra 
aandacht geven. Dat vind ik leuk.”

THEATRALER Appeltjes Schillen krijgt een ander 
format dan de bezoeker van Koning gewend is. “De 

Martijn Koning is een van Nederlands bekendste en populairste stand-upcomedians. 
Sinds september staat hij met zijn gloednieuwe show Appeltjes Schillen op de 

planken. Koning heeft zin om het publiek weer te vermaken. “Deze show heeft een 
nieuw format, iets theatraler.”

Martijn Koning: 

‘Nederland is een sneaky land 
geworden’

vorige shows die ik opvoerde waren puur 
improviseren. Nu ligt de focus meer op het verhaal 
an sich. Er is een intro, een eerste deel en een 
tweede stuk met een echte afsluiter. Dat geeft mij 
meer houvast. Het wordt theatraler en meer 
thematisch.”

DOORONTWIKKELD En hoewel de showopzet een 
wending krijgt, blijft de kenmerkende stijl van 
Koning intact. “Ik ben doorontwikkeld en in 
bepaalde dingen beter geworden. Dat gaat de 
kijker zeker merken. Bij de try-outs ga ik gelijk from 
scratch. Ik weet wat ik kan en doe.”, sluit Koning 
zelfverzekerd af.
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OKTOBER 2022

HELMOND
She is the man
8, 9, 14, 15, 16 oktober. Toneelstuk 
over de liefde. Maar ook over de 
verwarring over wie je zelf bent en 
wie degene is waar je op valt. 
www.annatheater.nl 

Vier de herfst   
15 t/m 30 oktober. Het 
eeuwenoude Kasteel Helmond 
wordt omgetoverd tot een echte 
herfstburcht. 
www.museumhelmond.nl/kasteel-
helmond

Bluesroute Helmond
28 t/m 30 oktober. Gratis 
toegankelijk bluesfestival verspreid 
over het centrum van Helmond. 
www.bluesroutehelmond.nl

ASTEN DEURNE

GEMERT-BAKEL
Pompoenen in het 
Boerenbondsmuseum 
16 oktober. Kinderen kunnen 
herfststukjes maken. 
www.boerenbondsmuseum.nl

Griezelig gezellige koopzondag
9 oktober. Koopzondag compleet 
in het thema van Halloween en 
pompoenen.

Wandeldag Asten
16 oktober. Start bij Museum 
Klok & Peel. Onderweg kan er op 
diverse bijzondere plekjes gestopt 
worden voor een kleine pauze. 
De wandelroute is 15 km lang. 
Deelname is gratis.

Pompoendagen
22  t/m 30 oktober. Bezoekers 
van de Pompoendagen mogen 
rekenen op geweldige activiteiten 
voor kinderen, denk aan het 
populaire pompoensnijden. 
www.museumklokenpeel.nl/
pompoendagen 

Nacht van de Nacht
29 oktober. Hoe voelt de Peel in het 
donker? Kies uit een pikkedonker 
peeldiner of ga mee met de 
wandeling. 
www.toonkortoomspark.nl en 
www.indouwepeel.nl 

Cinema Het Witte Doek
5 en 19 oktober. De 5e met ‘Belfast’ 
en op de 19e ‘The Worst Person in 
the World’. www.ccdeurne.nl 
Gratis rondleiding expositie 

Vrouwenpalet
18 oktober. Sluit je gratis aan (op 
vertoon van entreeticket) bij de 
instaprondleiding over de nieuwe 
tentoonstelling Vrouwenpalet 1900-
1950. Reserveren via 
www.dewieger.nl 

Foto: Rob Fritsen

slaap je GEZOND!
Gezond oud worden – dat willen we allemaal 
wel! Om dit fi jne doel te bereiken is een goed 
én gezond slaappatroon ontzettend 
belangrijk. Een gezond slaappatroon zorgt 
voor een beter humeur, versterkt je 
immuunsysteem en geeft meer energie. 

Onze slaapkwaliteit is echter sterk aan 
verandering onderhevig naarmate we ouder 
worden. Dat heeft onder andere te maken met onze 
hormonen. Vrouwen krijgen last van opvliegers, 
nachtelijk transpireren en toenemende gevoeligheid 
voor omgevingsfactoren. Ook krijgen vrouwen na de 
overgang vaker last van slaapkrachten. Ook de mannen 
komen naarmate ze ouders worden, moeilijker in slaap. Voor 
zowel mannen als vrouwen geldt dat de aanmaak van melatonine 
daalt. Dit hormoon reguleert ons dag- en nachtritme. 
Naarmate we ouder worden verkalkt de pijnappelklier, het 
deel van de hersenen dat melatonine aanmaakt.

Slecht slapen heeft een grote impact op de gezondheid. 
Van langdurige klachten zoals diabetes tot hart- en 
vaatziektes. Neem daarom je omgevingsfactoren en 
levensstijl onder de loep, als je jouw slaapkwaliteit wilt 
verbeteren. Zorg voor een frisse slaapkamer, verminder 
stress, mediteer en vermijd alcohol/cafeïne voor het 
slapen gaan. 

Liefs, Fajah

BLOG/FAJAHLOURENS
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Kalender onder voorbehoud. 
Ga voor een volledig overzicht 

van alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl.

Tribute To The Cats Band
8 oktober. Alle legendarische hits 
van The Cats komen weer voorbij! 
www.deruchte.nl

MuziekQuiz XXL
15 oktober Wil jij je muziekkennis 
meten? www.deruchte.nl

Björn van der Doelen en de 
Huursoldaten 
28 oktober. Een avond vol prachtige 
verhalen en Brabantse liederen. 
www.deruchte.nl 

Ac
tiv

ite
ite

n 
in

 h
et

 La
nd

 v
an

 d
e 

Pe
el

OKTOBER 2022

SOMEREN

LAARBEEK
Rommelmarkten
2 oktober. Rommelmarkt 
georganiseerd door buurtvereniging 
De Eendracht en Rommelmarkt in 
Manege D’n Perdenbak. 
www.buurtverenigingdeeendracht.
nl en www.landvandepeel.nl/
vlooienmarkt-laarbeek

Gezinsgriezeltocht 
22 oktober. Griezelen met het hele 
gezin. www.wsvzuth.nl

Avond in het Boerenbonds-
museum te Gemert
22 oktober. Beleef de sfeer van het 
avondleven in een Brabants dorp 
anno 1900. 
www.boerenbondsmuseum.nl

Mark van de Veerdonk 
in Ons Tejater
8 oktober. Podiumbeest 
ontsnapt, een overdosis aan 
oneliners en anekdotes. www.
dorpshuizenlaarbeek.nl
Javier Guzman in Ons Tejater
22 oktober. Hedendaagse variant 
op apenkooien. 
www.dorpshuizenlaarbeek.nl

Het is hard werken, 
maar wij verkopen alle merken!

Rheastraat 25, Tilburg  |  013-57 00 048  |  info@autokafoe.nl  |  www.autokafoe.nl

Frank en Marc Kafoe zijn de oprichters van AutoKafoe v.o.f. Wij zijn een onafhankelijk, universeel 
autobedrijf, dicht bij De Reeshof, dat zich voornamelijk richt op de verkoop en inkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s. U kunt bij ons terecht voor alle merken auto’s. Wij zijn een bedrijf met zeer interessante 
occasions op voorraad. Ook voor zoekopdrachten kunt u bij ons terecht. Al onze auto’s worden grondig 
nagekeken voordat ze worden afgeleverd.

EN DAT DOEN WE AL RUIM 14 JAAR
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COLUMN/FRANCA VAN DE KERKHOF

En toch, het brengt rust als je er bij leven wel even bij stilstaat. Misschien weet je 
niet wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. Welke keuzes je moet en mag maken. 
Dan is het fi jn als je geïnformeerd zou kunnen worden door een 
uitvaartprofessional.

Er is ook veel te vinden op internet. Het maakt niet uit hoe je aan je kennis komt. 
Als je jezelf er maar een beetje in verdiept. Natuurlijk veranderen de mogelijkheden 
in de loop van de jaren. Je zou dan af en toe je keuzes moeten aanpassen aan de 
tijd. Waar ik naartoe wil is dat op het moment dat er een overlijden plaatsvindt in je 
directe omgeving, je niet geconfronteerd wordt met een berg aan keuzes waarvan je 
niet wist dat je die zou moeten maken.

Daardoor ontstaat de mogelijkheid dat je overhaast keuzes maakt waarvan je 
achteraf misschien een beetje spijt hebt. Want wat als je je dierbare thuis 
opgebaard wilt hebben en degene die jou begeleidt zegt dat dit niet kan. Het komt 
mij wel eens ter ore als mensen in de gaten hebben dat ik in de uitvaart werk. Hun 
geliefde kon niet thuis blijven omdat het te warm is…, of vanwege corona… En dat 
vonden ze toch erg! 

Ik zou niet weten waarom het niet zou mogen. Dat je het zelf niet wilt vanwege 
andere redenen kan ik me wel voorstellen.

Bewust afscheid nemen!
Hoe doe je dat?
Het blijft een feit: als je geboren wordt, zal je eens sterven. Daar durven of 
willen de meeste mensen niet aan te denken. “Dat duurt nog zo lang.”

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

Daarom geef ik nog een mogelijkheid mee voor 
een thuisopbaring: Het mobiele opbaarhuisje.
Voor in de tuin. En zeker geschikt in deze 
coronatijd. Zo kan iedereen toch afscheid nemen 
op zijn eigen moment zonder een ander te 
hoeven belasten.

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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GENIET IN STIJL
FORD FOCUS STYLE
UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

www.vanmossel.nl/ford

Adv. 1-1 pag. Focus Style BRUIST.indd   1 01-09-2022   16:32

 Uniek aan het concept van Boutique Hotel Ter 
Zand zijn onder andere de 32 Garden Suites
die zich verspreid over het terrein bevinden. 
En ook de 53 kamers in het hotel zelf vormen 
een goede reden om hier vaker terug te keren. 
De kamers zijn gloednieuw en voorzien van 
alle gemakken. Doordat de kamers over drie 
panden zijn verdeeld, voelt het hier bovendien 
toch aan als een kleinschalig hotel waar je als 
gast alle aandacht krijgt die je verdient. De 
medewerkers van het hotel hebben dan ook 
vooral oog voor het welzijn van de gasten. 

Faciliteiten 
 Boutique Hotel Ter Zand biedt zijn gasten 
allerlei facilititeiten, zoals het verhuren van 
fi etsen, waardoor ze heerlijk de omgeving 
kunnen verkennen. Vergeet daarnaast ook niet 
het restaurant Le Poirier waar verrassende 
gerechten worden bereid met de mooiste 
streekproducten. Daarnaast kunt u gebruik-
maken van de wellness en fi tness, die zich 
op slechts tweehonderd meter van het hotel 
bevinden. 

Uitwaaien en genieten 
aan de Zeeuwse kust

Op een unieke locatie in Zeeland, 
dicht bij natuurgebied De Zeepe 
Duinen en het strand van 
Westerschouwen, vind je sinds circa 
anderhalf jaar het luxe Boutique 
Hotel Ter Zand. Perfect om heerlijk te 
genieten van alles wat de veelzijdige 
Zeeuwse kust te bieden heeft. 

Boutique Hotel Ter Zand
Hogeweg 59, Burgh-Haamstede 

Tel. 0111-764799
www.sheetz.nl/boutiquehotelterzand

Scan de QR-code en ga naar de website 
voor meer info of om meteen te reserveren
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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, 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
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Los de sudoku op. De cijfers in de rode cirkels 
(van boven naar beneden) vormen de oplossing.
De oplossing van vorige maand was 9-7-4.

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

De herfst is in volle gang. Tijd 
om te genieten van die kleine, 
maar oh zo fi jne dingen van 
dit seizoen. Het wordt steeds 
vroeger donker. Dit is juist het 
moment om lekker veel sfeer aan 
te brengen in huis. Maak je huis 
gezellig met kaarsjes, lichtjes, 
een warme plaid op de bank 
en los de puzzels op, waarbij je 
kans maakt op leuke prijzen.

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

AAAAAAAAAAAAAAAAA

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

PUZZELPAGINA

meubels 
banken
hoekbank
slaapbank 

fauteuils 
kwaliteit 
zitten
deal

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

Maak kans op fl inke korting voor een:

Manilla hoekbank
Op voorraad in ál onze 
Megastores, ook bij u in de buurt!

Meer Seats and Sofas?
Bezoek de website

vanaf

899,-

Good4fun 
giftcard 
t.w.v. € 25,-

Maak kans op

Deze Good4Fun giftcard is 
fun om te geven en krijgen! 
Circuit rijden, eten, unieke 
overnachtingen, fashion 
en alle fun die er is. 
Online shoppen en te 
besteden bij fun mogelijkheden. Heel simpel, 
veilig en origineel. www.good4fun.nl 
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Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 novemer de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl.

3938



  Postelstraat  1, Someren. 0493-496670 
  

www. .nl

Passe Partout
Arte
Gommaire
Casamance
Dib zonwering
Pure & Original 
Frezoli 
Loook 
Raw stones

Oktober 
   Woonmaand




