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Roué Verveer:
‘Ik benader alles
 vanuit het positieve’
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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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Om te beginnen: gelukkig nieuwjaar! We hopen dat je 2022 net als wij 
feestelijk hebt afgesloten en dat er een mooi nieuw jaar voor je ligt, vol 
geluk, liefde, gezondheid en alles wat je maar wenst. En natuurlijk niet 
alleen voor jou, maar voor iedereen om je heen en eigenlijk voor 
iedereen ter wereld. Laten we er met zijn allen een fantastisch 2023 
van maken.

Dat is alvast een van onze goede voornemens. En hoewel het niet altijd 
even makkelijk is om je ook daadwerkelijk aan die voornemens te 
houden, hebben wij er nog een die we zonder twijfel waar gaan maken: 
elke maand weer nieuwe, bruisende magazines maken vol tips, 
wetenswaardigheden en inspirerende verhalen. Als dat geen goed 
voornemen is, dan weten wij het ook niet meer. 

Overigens doen wij dat niet alleen, maar met ons hele team, alle 
bruisende ondernemers in de regio en natuurlijk ook met al onze lezers. 
Samen zijn we sterk, dus we willen iedereen bedanken voor de inzet 
van afgelopen jaar en het voornemen uitspreken om ook dit jaar weer 
samen te gaan knallen. Wij hebben er zin in. Jullie ook?

Lea en Marcel Bossers

VOORWOORD/JANUARI

Bruisende lezer,

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

Wist je trouwens dat wij nog meer magazines uitgeven in jouw regio? 
Zo hebben we ook Eindhoven Bruist en Land van Cuijk Bruist.Inhoud
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 doedels_4_you

Onze kleine doedeltjes worden in de huiskamer geboren en groeien daar ook op, zodat ze 
meteen wennen aan geluiden. Vanaf drie weken gaat de zindelijkheidstraining beginnen 
en daarmee start dan ook de socialisatie in de eerste acht weken van hun leven.

Heb je interesse? 

Kijk op onze site.

Met alle liefde brengen wij onze kleine doedeltjes groot 
en we willen ook graag dat ze goed terechtkomen zodat 
ze uit kunnen groeien tot mooie volwassen honden met 
een mooi karakter. Wij vinden het daarom belangrijk 
om eerst kennis te maken alvorens wij toezegging doen 
tot inschrijving op onze wachtlijst. Dit omdat wij graag 
willen weten waar onze kleine doedeltjes naar toe gaan.

Deel jij de liefde voor doedels?
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Wij fokken volgens de richtlijnen van de WALA,
waarbij we zorgen dat er gezonde, goed
gesocialiseerde pups met een mooi karakter
naar hun nieuwe baasjes gaan.

HÉT HOTEL
WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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HOUD JE DOELEN 
DUIDELIJK VOOR OGEN 
SCHRIJF ZE OP!
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BRUIST/BODY&MIND

Minder snoepen, stoppen met roken, meer tijd met familie doorbrengen, 
zuiniger leven, een nieuwe baan vinden, vaker op vakantie gaan en meer 

voor jezelf opkomen. Op 1 januari beginnen we massaal met een schone lei. 
Goede voornemens maken is makkelijk, maar hoe houd je ze vol? 

sneller als je het voor jezelf doet en niet omdat 
anderen vinden dat je te zwaar bent. Datzelfde 
geldt voor ongezonde gewoontes zoals roken en 
alcoholgebruik. Pas als je zelf achter het gestelde 
doel staat, heeft het kans van slagen. 

POSITIEF BENADEREN Probeer alle doelen die je 
jezelf stelt op deze positieve manier te benaderen 
en op papier te zetten. Je zult zien dat er meerdere 
positieve gevolgen ontstaan. Als je bijvoorbeeld 
stopt met roken en meer gaat sporten, bespaar 
je meer geld, kun je vaker op vakantie en ben je 
de overtollige kilo’s zo kwijt. Uiteindelijk bereik je 
meer dan de twee doelen – stoppen met roken en 
meer sporten – die jij jezelf aan het begin van het 
jaar hebt gesteld. Je zult zien dat je hierdoor wordt 
gestimuleerd om door te gaan. Bovendien ervaar je 
het gevoel een winnaar te zijn en zal ook je directe 
omgeving hierop reageren. 

AMBITIEUZE VOORNEMENS ‘Volgend jaar 
wordt alles anders’ is een veelgehoorde kreet 
waarvan negen van de tien keer niets terecht-
komt. Zodra de jaarwisseling nadert, voelen 
velen de behoefte om hun leven rigoureus te 
veranderen. Het lichaam moet nodig in shape 
worden gebracht, de bankrekening kan wel een 
boost gebruiken en familie en vrienden komen 
naast die superbaan op nummer één te staan. 
Helaas stranden veel van deze ambitieuze 
voornemens nog voor het einde van de maand.  

REALISTISCHE DOELEN Een belangrijke 
oorzaak hiervan zijn de onrealistische doelen die 
we onszelf stellen. Waarom zou je een lijst met 
meer dan vijf voornemens maken als je diep van- 
binnen weet dat er slechts twee of drie haalbaar 
zijn? En misschien nog wel veel belangrijker: 
voor wie doe je het eigenlijk? Afvallen gaat veel 

Houd je dit jaar écht aan je 
goede voornemens!

Hulp nodig bij jouw voornemens van dit jaar?Hulp nodig bij jouw voornemens van dit jaar? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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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!

HÉT HOTELHÉT HOTEL

Calle de La murtra 5, 07817 San Jordi, Ibiza  |  info@garbi-hotel.com  |  +34 971 300007  |  www.hotelgarbi-ibiza.com

SCAN DE QR-CODE 
en laat jouw 
vakantie beginnen!

WAAR JIJ NAAR OP ZOEK BENT!
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Goed, beter, best
nieuwjaar!

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

BRUIST
Deals

Verkeer je in een persoonlijk faillissement of heb je (enorme) schulden
en zie jij het licht aan het einde van de tunnel niet meer?

In mijn boek 'Laat het kaas niet van je brood eten' geef 
ik je vanuit mijn eigen ervaring concrete inzichten om 
echt stappen in de juiste richting te kunnen zetten.

PS: dit boek kun je ook op als pdf bestellen. Vraag naar 
de voorwaarden.

ZORG WEER VOOR GRIP 
OP JE EIGEN LEVEN!

JPhilipseAdvies

PS: dit boek kun je ook op als pdf bestellen. Vraag naar 
de voorwaarden.

AMARULA VEGAN
Voor iedereen die dit jaar meer vegan 
producten wil proberen is de Amarula Vegan 

Cream een mooi alternatief. Je proeft nog 
steeds de herkenbare smaak van het 
marulafruit, die de basis vormt voor alle 
likeuren van Amarula. Deze unieke 
variant is een heerlijk alternatief voor 
veganistische liefhebbers van romige 

likeuren. Bovendien bevat deze 
plantaardige likeur geen kleur- en 
smaakstoffen en is de Amarula Vegan 
geheel glutenvrij en ook geschikt voor 
mensen met een lactose-intolerantie.
www.amarula.com

AMARULA VEGAN
Voor iedereen die dit jaar meer vegan 
producten wil proberen is de Amarula Vegan 

Cream een mooi alternatief. Je proeft nog 

BLOOMPOST
Met BloomPost stuur je gemakkelijk 
een cadeau door de brievenbus. 
BloomPost heeft prachtige verse 
bloemen waaronder de 
BloomParty. De naam zegt het al: 
een feestje voor in je interieur.  Een 
totale verrassing voor elke ontvanger. 
Bovendien is het heel erg handig, want de ontvanger hoeft 
niet thuis te zijn! Wie ga jij dit nieuwe jaar verrassen met 
een feestje dat door de brievenbus past?
www.bloompost.nl

Scan 
de 

QR-code

SHOPPING/NEWS

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

Goed, beter, best
nieuwjaar!

UNION - FAST
Wil jij dit jaar meer bewegen? Pak deze fi ets naar je werk! Fietsen doe je in 
stijl met de Union Fast. De fi ets heeft een sportieve look met een comfortabele 
zit. Zo cruise je comfortabel door de stad. De zadelpenvering zorgt ervoor dat 

het zadel als een troon aanvoelt en dankzij 
de zeven versnellingen houd je 

altijd je hoofd koel. De dichte 
kettingkast en rollerbrakes 
houden alles clean. De 
fi ets is verkrijgbaar in 
Pistache Green en Black. 
Steel jij dit jaar de show 
met de Union Fast?
www.union.nl

het zadel als een troon aanvoelt en dankzij 
de zeven versnellingen houd je 

HALLMARK 
VONDELS HANGERS

Fan van handgemaakte, tijdloze 
Vondels ornamenten voor in 
huis? Perfect om naar iemand 
te sturen met een bijpassend 
kaartje. Of stuur de kaart 
gewoon los, bijvoorbeeld voor 

een bijzondere mijlpaal. Er zijn 
kaartjes voor verschillende mijlpalen 
zoals een nieuw huis, geboorte van 
een kind en verjaardagen. 
www.hallmark.nl
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DE KLEINE 
KEUKEN 
Hoera, een nieuw kleintje! De 
Kleine Keuken heeft nieuwe 
biologische Fruitjes met Abrikozen 
die honderd procent zijn gemaakt 
op basis van fruit, namelijk  
abrikozen, dadels en bananen. 
Deze megalekkere Fruitjes komen 
ook nog eens in leuke vormpjes. 
Je kind verantwoord laten 
snoepen was nog nooit zo eenvoudig. 
www.dekleinekeuken.com

LEZERSACTIES
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

Doe
mee en 

win
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Fam skin & concept is een 
winkel met 100% natuurlijke 

huidverzorging & make-up, 
parfum, sieraden, cadeau 

artikelen & home accessoires.

o.a. deze merken: 

SMPL - Clay and Glow - 
Delilah - MILU - Wellmark -

The Gift Label - Ted Sparks- 
Compagnie de Provence -

Atelier Rebul- Zag bijoux - 
Madam the Label en nog veel 

meer.

Postelstraat 25 Someren

Verwende apen is een winkel en 
webshop met een uitgebreide 
collectie (houten) speelgoed, 
kinderboeken en accessoires.

o.a. deze merken:

Djeco O Janod O Little Dutch O 

Kidsdepot O Lilliputiens
Micro Step O Trybike O

Stapelstein O Mushie O

Happy Horse en nog veel meer.

Postelstraat 23b Someren

SOMEREN CENTRUM

v� g � s  
0651062495

SOMEREN CENTRUMSOMEREN CENTRUM

v� g � s  v� g � s  THE GIFT LABEL 
Body wash  €9,99
Roomspray  €19,99
Showerfoam €12,99

TED SPARKS
Geurstokjes €24,95
Geurkaars  €19,95

OLIJFOLIE 
Fles 250 ml  €14,95
Fles 500 ml  €34,95 

Cadea� je v� r jez� f
         Of iemand anders?

LEEFF STONE FIRE 
TAFELHAARD €49,95
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Traditioneel worden op 6 januari (Driekoningen)
   de kerstboom en de kerstversiering opgeruimd. 
 Hier langer mee wachten zou ongeluk brengen.
  Januari is de maand van de goede voornemens.
Slechts 8% van de mensen houdt zich hier ook echt langdurig aan. 
Misschien is het daarom ook wel de maand waarin de meeste
   echtscheidingen plaatsvinden.
 Klein wonen is de trend. Steeds meer mensen kiezen er 
daarom voor om in zogenaamde tiny houses te gaan wonen.
  Volwaardige woningen, maar dan in het klein.
 Een slimme, multifunctionele inrichting
  kan heel wat ruimte besparen. 
‘Blue Monday’, oftewel de meest 
deprimerende dag van het jaar, valt dit jaar 
 op maandag 16 januari.
 19 januari is het weer internationale 
  Winnie de Poeh-dag.
   Poeh poeh, wat een dag!

DITJES/DATJES
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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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www.doedels4you.nl

www.doedelsandmore.nl

www.exclusievehondenmanden.nl

 /jmh.debekker.5 

 doedels_4_you

Onze kleine doedeltjes worden in de huiskamer geboren en groeien daar ook op, zodat ze 
meteen wennen aan geluiden. Vanaf drie weken gaat de zindelijkheidstraining beginnen 
en daarmee start dan ook de socialisatie in de eerste acht weken van hun leven.

Heb je interesse? 

Kijk op onze site.

Onze kleine doedeltjes worden in de huiskamer geboren en groeien daar ook op, zodat ze 
meteen wennen aan geluiden. Vanaf drie weken gaat de zindelijkheidstraining beginnen 
en daarmee start dan ook de socialisatie in de eerste acht weken van hun leven.

Met alle liefde brengen wij onze kleine doedeltjes groot 
en we willen ook graag dat ze goed terechtkomen, 
zodat ze uit kunnen groeien tot mooie volwassen 
honden met een mooi karakter. Wij vinden het daarom 
belangrijk om eerst kennis te maken alvorens wij 
toezegging doen tot inschrijving op onze wachtlijst. 
Dit omdat wij graag willen weten waar onze kleine 
doedeltjes naartoe gaan.

Wij fokken volgens de richtlijnen van de 
WALA, waarbij we zorgen dat er gezonde, 
goed gesocialiseerde pups met een mooi 
karakter naar hun nieuwe baasjes gaan.

Deel jij de liefde voor doedels?

bruisend 2023

Bruist wenst alle
lezers een

Volg ons op social media @NederlandBruist en @BelgieBruist
19



De landelijke organisatie die steun via telefoon, chat 
en e-mail biedt, merkt dat de situatie in Oekraïne – 
logischerwijs – veel met mensen doet. “Het is voor 
mensen een aanleiding om contact op te nemen met de 
Luisterlijn”, vertelt directeur-bestuurder Leo Noordegraaf. 
Sinds begin deze maand kwam het onderwerp in al meer 
dan 1.200 gesprekken ter sprake. “Hoewel we geen 
signifi cante stijging zien in het aantal oproepen, merken 
we wel dat een brede groep mensen zich tot ons wendt. 
Van mensen die zich zorgen maken over een mogelijke 
oorlog hier of over familieleden daar, tot aan ouderen 
of volwassenen die korter of langer geleden zelf oorlog 
hebben meegemaakt.”

‘Het komt allemaal voorbij’
“Gevoelens van boosheid, onzekerheid, angst, 
onveiligheid; ze komen allemaal voorbij”, vertelt 
Noordegraaf. “Sommige mensen hebben angst voor 
de toekomst, een mogelijke (kern)oorlog. Anderen 
maken zich zorgen over eventuele gevolgen voor de 
voedselvoorziening of hun draagkracht, maar ook de 
bedreigde veiligheid, de vluchtelingen(stroom) en het 
toenemende geweld zijn onderwerp van gesprek. Anderen 
uiten hun boosheid over Poetin, Rusland en weer anderen 
delen gevoelens van machteloosheid en verdriet.”

De situatie in Oekraïne zorgt voor:

Angst, onzekerheid, machteloosheid en 
oorlogsstress. “Het raakt mensen.”

De oorlog in Oekraïne laat mensen niet onberoerd en brengt gevoelens van angst, paniek, 
onzekerheid en oorlogsstress met zich mee. Dat merken ook de vrijwilligers bij de Luisterlijn. 

Dag en nacht bieden zij mentale steun, troost of een luisterend oor aan iedereen die dat nodig 
heeft. “Er is behoefte om hierover te praten en gevoelens te delen.”

Erover praten helpt
De Luisterlijn benadrukt dat het in alle gevallen 
belangrijk is om te blijven praten over je gevoelens.  
“Erover praten kan opluchten, gevoelens relativeren en 
richting geven aan het denken. De situatie in Oekraïne 
kunnen we helaas niet oplossen, maar we kunnen er 
wel even voor mensen zijn. Of dat nu overdag of ’s 
nachts is. Bij de Luisterlijn-vrijwilligers kunnen mensen 
hun hart luchten. Zij luisteren zonder oordeel en geven 
je een steuntje in de rug.”

‘Probeer nieuws gedoseerd tot je te nemen’
Leo heeft nog wel een tip voor wie last heeft van 
gevoelens van onzekerheid, stress of angst: “Probeer 
het nieuws gedoseerd tot je te nemen. Is er echt 
belangrijk nieuws dat je moet weten, dan hoor je het 
vanzelf.” En zijn er momenten waarop je behoefte hebt 
aan mentale steun, troost of een luisterend oor, dan zijn 
de vrijwilligers van de Luisterlijn er voor jou.

De Luisterlijn is 24/7 bereikbaar via 088 0767 000. 
Chatten of mailen is ook mogelijk via deluisterlijn.nl.
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BINNEN/BUITEN

BOEKJE LEZEN PRINS HARRY
Het was misschien wel een van de meest 
aangrijpende beelden van de twintigste eeuw: 
twee jongetjes, om precies te zijn twee 
prinsen, die achter de lijkkist van hun moeder 
aanliepen terwijl de hele wereld vol verdriet 
en afschuw toekeek. Toen Diana, prinses van 
Wales, te ruste werd gelegd, vroegen 
miljarden mensen zich af wat de twee prinsen 
dachten en voelden en hoe hun levens zich 
vanaf dat moment zouden ontwikkelen. Met 
zijn rauwe, nietsontziende eerlijkheid is 
Reserve een grensverleggend boek vol 
inzichten, onthullingen, zelfonderzoek en 
zwaarbevochten wijsheden over hoe liefde 
het uiteindelijk wint van verdriet.
RESERVE van Prins Harry is vanaf 10 
januari verkrijgbaar.

Levensgrote en bewegende 
dinosaurussen veroveren tot en met 
14 januari Expo Greater 
Amsterdam. Samen vormen ze 
World of Dinos, de grootste 
reizende Dino Expo van Europa, 
geschikt voor de hele familie. 
Tijdens World of Dinos worden 
interactieve elementen 
gecombineerd met realistische dino 
modellen en een grote ‘kidszone’. 
Bezoekers stappen hier letterlijk 
een andere wereld in. World of 
Dinos is nog geopend tot en met 8 
januari en op 14 januari 2023. 
Tickets zijn uitsluitend online 
verkrijgbaar en de expositie is 
geopend van 10:00 uur tot 17:00 
uur. De entree sluit om 14:00 uur, 
dus zorg dat je op tijd binnen bent.
Kijk voor meer info op 
www.worldofdinos.nl.

D AGJE UIT
WORLD OF 
DINOS

Padraic is al jarenlang beste vrienden met 
Colm. Hun vriendschap komt echter in 
gevaar wanneer Colm van de ene op de 
andere dag weigert met Padraic te praten. 
Op het eiland voor de Westkust van Ierland, 
waar de twee wonen, probeert een 
verwarde Padraic de vriendschap nieuw 
leven in te blazen met hulp van zijn zus 
Siobhan. Zij heeft echter haar eigen 
problemen met Dominic, de zoon van de 
lokale politieman. THE BANSHEES OF 
INISHERIN is vanaf 26 januari te zien in 
de bioscoop.

FILMPJE KIJKEN
THE BANSHEES 
OF INISHERIN ZYXWV
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Voet- en Schoenkundig Schoonheidspedicure

                         Roeklaan 1A, Lieshout  | 0499-421723

Gerda Vereijken

Uw voeten, onze zorg!
”Ik kan mensen écht 

helpen door hun 

probleemvoeten effectief 

en doelgericht te 

behandelen. Dat maakt 

mijn werk zo mooi.”

Voet- en Schoenkundig Schoonheidspedicure

U kunt hierbij denken aan de volgende problemen/
behandelingen:

• Overtollig eelt
• Likdoorn en orthese
• Ingroeiende of rondgroeiende teennagel 
   en nagelregulatie
• Kloven
• Schimmelnagels en nagelreparatie
• Voetproblemen bij zwangerschap
• Reguliere pedicurebehandeling

Gerda werkt met tandartsapparatuur. Elke behandeling 
eindigt met een voet-beenmassage om te zorgen dat de 
spieren ook weer lekker los zijn als ju weer naar huis gaat.

Mensen prettig lopend en tevreden weer de deur uit laten gaan. Al 36 jaar is 

het mijn passie mensen te helpen met problemen aan hun voeten.

Benieuwd of Gerda 

ook iets voor uw voeten kan 

betekenen? Maak dan zeker 

eens een afspraak.
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DEZE WINTER 
ZONDER GESNOTTER 
DOORKOMEN? LEES DE 
BRUISENDE TIPS!

BRUIST/LIFESTYLE

Een verkoudheid hier en een griepje daar. In de winter krijgen we er 
allemaal weleens mee te maken. Ons lichaam reageert op indringers, zoals 

virussen, die onze gezondheid bedreigen. Om gezond te blijven is het 
belangrijk een goede weerstand op te bouwen. 

voldoende te slapen, want je huid en je lichaam 
herstellen zich ’s nachts het best. Ook al ziet je 
bank er heerlijk zacht, warm en verleidelijk uit, 
ga sporten! En dan bij voorkeur in de buitenlucht. 
Door de koele lucht hebben ziekteverwekkers 
minder overlevingskans dan in een overvolle hete 
sportschool. Een fl inke boswandeling of fi etstocht 
voldoet al. 

EEN GEZONDE LEEFOMGEVING Laat je 
huis geregeld luchten om het te ontdoen van 
ziektekiemen. Houd de luchtvochtigheid op peil, 
zodat je slijmvliezen niet te veel uitdrogen. Zelfs het 
wassen van je handen draagt bij aan een betere 
weerstand. Mocht je toch verkouden worden, 
gebruik dan uitsluitend papieren zakdoeken. En 
vergeet niet positief te denken. Weerstand is niet 
alleen lichamelijk, ook je mentale instelling speelt 
een rol. 

Een gezonde en verantwoorde voeding is 
belangrijk voor ons afweersysteem. Eet 
regelmatig, gevarieerd, niet te vet en niet te zout, 
zorg voor de nodige vezels en eet minstens twee 
stuks fruit en twee ons groenten per dag. 

DRINK GENOEG Een juiste vochtbalans is 
essentieel voor een goede weerstand. Drink je te 
weinig, dan worden afvalstoffen niet afgevoerd 
en kan uitdroging optreden. Probeer iedere dag 
anderhalf tot twee liter water te drinken. Drink wat 
minder koffi e en wat meer water, vruchtensappen 
of sportdrankjes. En ook al vind je het nog zo 
lekker, beperk alcoholgebruik. Dit ‘verdooft’ als 
het ware je lichaam, waardoor het minder hard 
kan werken tegen eventuele ziekteverwekkers. 

ZORG VOOR REGELMAAT Kies voor een 
verstandig leefpatroon. Regelmaat helpt namelijk 
om je weerstand op peil te houden. Probeer altijd 

Met een goede weerstand 
de winter door

Wil jij ook een betere weerstand? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 

NederlandBruist zoekt
franchisenemers

Bruist heeft met 16,5 jaar ervaring een vernieuwd franchise-
concept opgezet. We zijn op zoek naar succesvolle fulltime 

topverkopers met ervaring, die er al jaren van dromen om een 
eigen onderneming op te zetten.

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s, zoeken 
wij franchisenemers die aan de slag willen gaan om een eigen magazine in print 

en online uit te geven. Wij willen dolgraag in België, Nederland en Spanje 
uitbreiden en samen die regio’s nog meer laten bruisen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
of wil je meer informatie?

Aarzel dan niet en stuur je motivatie, cv en pasfoto 
naar franchise@nederlandbruist.nl.

Met bruisende groet,

Marcel en Lea Bossers

NederlandBruist

topverkopers met ervaring, 

Voor een aantal bestaande regio’s, maar ook voor nieuwe regio’s
wij franchisenemers

Met 39 uitgaven is BRUIST een succesvolle formule
in Nederland, België, Ibiza en Costa del Sol. 
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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

GEWOON ROUÉ Roué zit niet vaak stil. In 
december trok hij nog met zijn kerstshow A Very 
Funny Christmas langs een handvol Nederlandse 
theaters en vanaf volgende maand vermaakt hij zijn 
publiek alweer met zijn tiende cabaretvoorstelling: 
Gewoon Roué. “De show staat in het teken van 
twintig jaar cabaret met Roué. Eigenlijk zit alles van 
de afgelopen jaren verpakt in één show, van 
hilariteit tot zelfspot, maar ik refl ecteer ook op mijn 
eerdere optredens”, aldus de komiek.

POSITIEVE MINDSET Roué doet al twintig jaar wat 
hij leuk vindt: mensen enthousiasmeren. “Ik zie 
vrijwel nergens de problemen van in. Het is een 
manier van denken, een bepaalde mindset. Zo ga 
ik ook het podium op. Soms maak ik er grappen 
over, maar ik benader alles vanuit het positieve, 

Cabaretier Roué Verveer zag in november Abraham, maar niets weerhoudt de goedlachse 
Surinaams-Nederlandse cabaretier van het maken van nieuwe shows. “Ik doe wat ik leuk 

vind en dat ik dat mag doen als komiek, daar ben ik heel dankbaar voor!”

50-jarige Roué Verveer: 

'Ik benader alles
vanuit het positieve'

ook in het dagelijks leven.” Die positieve instelling 
is hem met de paplepel ingegoten. “Ik ben vrij 
streng opgevoed door mijn ouders, dat zit in de 
Surinaamse cultuur. Maar thuis was het altijd 
gezellig en positief. Die mindset en manier van 
leven probeer ik ook over te brengen op mijn twee 
zoons.”

TOEKOMSTPLANNEN Of hij na Gewoon Roué 
doorpakt of gas terugneemt, laat Roué nog in het 
midden. “Van februari tot juni doe ik vrijwel alle 
theaters in Nederland aan. En na de zomer gaat de 
show nog in reprise. Wat daarna komt, zien we dan 
wel. Dat is voor later”, sluit hij met een knipoog af.

Bekijk de speellijst van Gewoon Roué op Theater.nl.
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JANUARI 2023

HELMOND
World Press Photo
21 januari t/m 19 februari. 
Begin 2023 is de wereldse 
tentoonstelling terug in de stad, 
in de expositieruimte van De 
Cacaofabriek.

40up
21 januari. Dansfeest voor 40 
plussers. In de popzaal van de 
Cacaofabriek staan de lekkerste 
disco-, soul en dansvloerskrakers 
van de afgelopen 40 jaar centraal! ASTEN

DEURNE
Winterwandeltocht
29 januari. Wandel 5 km, 10 km 
15 km, 20 km of 30 km. door 
de mooie bosrijke omgeving van 
Deurne, Liessel en Asten. 
www.av-lgd.nl

Rondleiding Kerk Asten
7 januari. Rondleiding met veel 
uitleg over de prachtige H. Maria 
Presentatiekerk in Asten. Entree 
€ 5.00. Aanvang 13.30 uur, vooraf 
aanmelden en betalen bij de VVV 
Asten.

Kolderieke Avond De Plekkers
7 & 14 januari. Aanvang 20.00 uur 
in de Beiaard in Asten een avond 
met cabaret, muziek en dans.

Klassiek in je spijkerbroek
22 januari. Speciaal voor jongeren. 
Ervaar wat klassieke muziek met je 
doet; maak kennis met de musici 
en kom alles te weten over de 
instrumenten. 
www.theaterspeelhuis.nl

CD- en Platenbeurs
29 januari. Vele muziekliefhebbers 
bezoeken de beurs om te kopen, 
verkopen en te ruilen. 
www.oldiesclubneerkant.nl

Tentoonstelling Experiment en 
Vernieuwingsdrang 1940 – 1965
t/m 19 maart. 7, 10, 21 en 24 
januari gratis instaprondleidingen. 
Een caleidoscopisch overzicht van 
de Nederlandse naoorlogse kunst. 
www.dewieger.nl

BLOG/FAJAHLOURENSBLOG/FAJAHLOURENS

Alles wat erin zat, heb ik benut en nu is het tijd voor iets nieuws. Ik heb heel lang 
nagedacht over wat mijn volgende boek zou moeten bevatten en kwam tot de 
conclusie dat ik mensen graag een handvat mee wil geven voor hoe ze het 
beste uit hun leven kunnen halen.

Als je succesvol wilt zijn, begint dat altijd bij jezelf. Toch zijn we vaak 
geneigd anderen de schuld te geven van de dingen die niet goed gaan

De Body & Mind Guide is de inleiding naar mijn nieuwe 
boek. Het is een gratis introductie die voor iedereen te 
downloaden is. Een guide die je bewuster maakt van 
vastzittende gedachten, overtuigingen en patronen. 
Door bewust te worden kun je dingen veranderen. 
Bewust worden is stap één. Mijn missie is om je te laten 
leven, genieten en te leren voelen. De guide staat voor 
meer verbinding, succes vanuit vertrouwen en afvallen 
vanuit geluk.

Het is alweer een aantal jaren geleden dat mijn Killerbody boeken 
uitkwamen. In 2015 was het grote succes van het Killerbody Dieet 
boek. Dit boek heb ik vorig jaar herschreven naar Killerbody Lifestyle, 
waar ik een hoofdstuk over mindset aan heb toegevoegd. Afgelopen 
jaar heb ik er een luisterboek van gemaakt.

Gratis Body & Mind Guide

Schrijf je nu in en ontvang mijn 
GRATIS Body & Mind Guide!
Scan de QR-code of ga naar 
https://mkbmshop.com/pages/E-book
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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.

Kalender onder voorbehoud. 
Ga voor een volledig overzicht 

van alle activiteiten naar 
www.landvandepeel.nl.

Nieuwjaarsconcert 
8 januari. Muziekvereniging 
Somerens Lust luidt 2023 muzikaal 
in met het Nieuwjaarsconcert in De 
Ruchte. 
www.deruchte.nl

Janneke de Bijl
13 januari, aanvang 20 uur. 
Janneke de Bijl komt met haar 
voorstelling “Dit is het nou” ook 
naar Someren. 
www.deruchte.nl

Zannikavonden CV De Meerpoel
20, 21, 27 en 28 januari, aanvang 
20 uur. De Meerpoel presenteert 4 
Zannikavonden met tonpraoters en 
Carnavalscabaret in Zaal Centraal. 
www.demeerpoel.nl
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JANUARI 2023

SOMERENLAARBEEK

GEMERT-BAKEL
Millusse avonden
20 & 21 januari. Bonte avond in 
MFA de Schans te Milheeze. 

Freedom Festival 
21 januari. Freedom festival in 
uitgaanscentrum Time Out met o.a. 
superstar uit Oekraine. 

Holland Live
28 januari. Hollandse muziek 
avond met oa Django Wagner,John 
de Bever,Frank van Etten en vele 
anderen in de Time Out te Gemert.

Marlon Kicken
14 januari. Marlon Kicken komt zijn 
vreugde voor het leven, zijn gekke 
visie en zijn humor met je delen.

Zittingsavond R’Ommelpotters
20, 21, 27 en 28 januari. Een 
avond met veel cabaret, muziek en 
dans in De Kluis in Asten-Ommel.

Wedden dat je lacht
21 & 28 januari. Een avondvol met 
humor.

Ganzekwekavond
21 januari. Humor, dans en zang 
gaan je vermaken.
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BEGIN HET JAAR GROEN
MET EEN NIEUWE 
KAMERPLANT

BRUIST/WONEN

Daar zit je dan. De kerstboom is de deur uit en in je woonkamer zit je tegen 
een leeg gat aan te kijken. Een hele maand, en misschien zelfs langer, was 
de kamer gevuld met knipperende lichtjes en de heerlijke geur van dennen. 

Maar aan alles komt een eind, dus ook aan kerst. En nu?

WEG DENNENBOOM, HALLO 
KAMERBOOM Was je heel erg gehecht aan 
je kerstboom, probeer dan eens een kamerboom. 
Het voordeel is dat je meteen heel veel groen in 
huis haalt. Bijvoorbeeld met de polyscias, een 
struikachtige boom die net als de kerstpiek recht 
omhoog groeit. De beaucarnea doet het binnen 
iets minder goed dan buiten, maar is dankzij zijn 
grote zwarte knol - van waaruit krullende bladeren 
groeien - wel een mooie blikvanger in je kamer. Nog 
zo’n imposante plant is de alocasia, deze valt vooral 
op dankzij de grote bladeren die vanuit het midden 
van de plant groeien. Elk nieuw blad is hoger dan het 
vorige. 

TOPPER En dan heb je natuurlijk nog de fi cus. 
Deze plant is populair door de vele soorten en maten 
die er zijn en doet het uitstekend in onze huiskamers. 
Ideaal voor iemand die de leegte wil opvullen, maar 
geen groene vingers heeft.

Er zijn verschillende manieren om de leegte van je 
kerstboom op te vullen. Je kunt er een mand of stoel 
neerzetten, maar wat te denken van een mooie, 
nieuwe kamerplant? Bovendien kan een nieuwe plant 
symbool staan voor een nieuw begin. Het is tenslotte 
2023 en dus tijd voor verandering!

STRESSREMMERS Er zijn heel wat 
kamerplanten die een geschikte vervanger zijn 
voor de kerstboom. Omdat ze bijvoor beeld een 
stressverlagende werking hebben, wat niet verkeerd is 
na de drukke decembermaand. Neem de aglaonema, 
deze kamerplant is een veel gebruikte plant in de feng 
shui, omdat hij positieve energie en rust brengt. Of 
de yucca. Deze van oorsprong Mexicaanse plant is 
wel wat droogte gewend, dus mocht je hem een keer 
vergeten water te geven, dan is dat niet meteen een 
ramp. De luchtzuiverende monstera brengt niet alleen 
volop groen in jouw kamer, maar verbetert ook het 
leefklimaat in huis. 

Kerstboom eruit, 
kamerplant erin

Ook op zoek naar kamerplant? Op www.nederlandbruist.nl vind je diverse 
ondernemers die je hierbij vast en zeker kunnen helpen.
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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 7-8-8.

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

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 'goede voornemens'.
De oplossing van vorige maand was pakjes.

PUZZELPAGINA

De feestdagen zijn weer 
achter de rug. Kun jij wel 

wat ontspanning gebruiken? 
Met een warme kop thee of 
chocolademelk maak je dit 
ontspanmoment helemaal 

compleet. Nestel jezelf 
lekker op de bank, blader 

(online) door deze editie 
van Bruist en puzzel mee 

voor mooie prijzen.

fles 
rosé
zacht 
mousse 

genieten
wijn
lekker 
pizzolato

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

Maak kans op

Pizzolato 
Spumante
De Pizzolato Spumante Rosé is, naast dat 
het een hele gave fl es is, een mooie, 
zachte en droge wijn met een fraaie roze 
kleur. In de smaak proef je een zachte, 
aanhoudende mousse. Deze mousserende 
wijn is gemaakt van de Glera druif. Een 
feestelijke fl es die het goed doet op een 
borrel, feestje of gewoon een klein 
momentje om van te genieten.

Maak kans op

Cheeky 
Sauvignon
YES! Lekkere wijn die ook nog 
eens bijdraagt aan wat belangrijk is: een 
eerlijke wereld voor iedereen. Per verkochte 
fl es wordt er 750 liter schoon drinkwater aan 
communities in Afrika geschonken. Bovendien 
is de wijn 100% biologisch, vegan en 
hartstikke lekker. 
www.thegoodwine.nl

Pizzolato 
Spumante

Wil jij kans maken op deze leuke prijs?
Los de rebus op en vul voor 1 ferbuari de oplossing 
in op onze site: www.depeelbruist.nl.
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It gets the job done! Al vanaf € 32.710
RANGER

www.vanmossel.nl/ford
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